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Wat is opbrengstenbewaking?
In je projecten wil je volledig
inzicht krijgen én behouden. Ook
wil je dat projecten op de juiste

Eenvoudig projecten
afrekenen met
Opbrengstenbewaking

manier afgerekend worden. Om
te weten hoe het ervoor staat en
om te zorgen dat projecten
winstgevend worden, is een
goede bewaking van de
opbrengsten van groot belang.

Onze software helpt je om op een
laagdrempelige manier
opbrengsten te bewaken tijdens
de realisatie van bouwprojecten.
Hiermee bouw je reken je
projecten eenvoudig af en
voorkom je verliesgevende
projecten.
Wat is opbrengstenbewaking?
In je projecten wil je volledig inzicht krijgen én behouden. Ook
wil je dat projecten op de juiste manier afgerekend worden.
Om te weten hoe het ervoor staat en om te zorgen dat
projecten winstgevend worden, is een goede bewaking van de
opbrengsten van groot belang.
Waarom de opbrengstenbewaking van VanMeijel?
Met onze software heb je volledig inzicht in de
opbrengstenbewaking van je projecten. Bijvoorbeeld in de
opbouw van de inschrijfstaat, het aangemaakte meer- en
minderwerk, de overschrijdingen, de opgegeven producties en
de aangemaakte termijn- en weekstaten. Doordat dit volledig
ingericht is op de RAW2015 systematiek worden projecten
altijd op de juiste manier worden afgerekend.
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De voordelen van geavanceerde
opbrengstenbewaking

1

Altijd correct afrekenen
Op basis van verschillende systematieken,
zoals de RAW2015, kun je bestekken
afrekenen. Hierdoor gebeurt dit altijd op
de correcte manier.

2

Volledige controle door volledig
inzicht
Projecten zijn met de
opbrengstenbewaking altijd onder controle
doordat er altijd inzicht is in alle facetten.
Van het verloop, op basis van opgegeven
producties in vergelijking met de
inschrijfstaat, de voortgang tot en met de
gerealiseerde opbrengsten.

3

De basis voor facturatie
Maak aan de hand van opgegeven
producties eenvoudig termijn- of
weekstaten aan. Na goedkeuring van de
opdrachtgever heb je hiermee de basis
voor facturatie.

Opbrengstenbewaking Volledige controle over projecten

pagina 3

Opbrengstenbewaking features
Krachtige functionaliteit die spreadsheets doen verbleken

Muteren

Trendanalyses

Correcties op kosten, resultaat en

Met de grafische trendanalyse heb je

prognoses kunnen eenvoudig worden

altijd in één oogopslag inzicht in de

doorgevoerd.

stand van een project.

Beheer

Views

Er zijn veel functies om begroting,

Het scherm kan eenvoudig worden

meer- en minderwerk en

afgestemd op de informatiebehoefte

productiestanden te beheren.

van een gebruiker.

Mobiele app

Integraties

Met de productie opgave app kunnen

Vele integratie's mogelijk. Sluit

producties eenvoudig vanaf een tablet

bijvoorbeeld je financiële administratie

worden ingevoerd.

aan voor een correcte afhandeling.

VanMeijel levert software en diensten voor project-, financieel- ,
logistiek- en servicemanagement, uitsluitend gericht op de
bouw en aanverwante industriële dienstverlening en
oplossingen die resulteren in efﬁciëntere en kwalitatief betere
processen.
VanMeijel heeft het recht aanbiedingen en specificaties te wijzigen op ieder moment zonder
aankondiging en is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of visuele fouten die kunnen
voorkomen in dit document. Copyright 2015 VanMeijel. Alle rechten voorbehouden.
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