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Introductie op
Wecap XE

Waarom upgraden
naar Wecap XE?

De module Wecap XE is de

Wecap SE en Wecap XE zijn beiden gemaakt om een zo efficiënt

calculatie voor de infra die is

mogelijk een calculatie te maken. De hoofdlijnen in het

ontwikkeld met het oog op

calculeren zijn niet anders in XE als in SE. Wecap XE is echter

gebruiksgemak, flexibiliteit en

veel uitgebreider. Wecap XE biedt ondersteuning bij een groot

inzicht. Zodoende biedt Wecap

aantal processen waarin financieel georiënteerde

XE ondersteuning bij een groot

berekeningen moeten plaatsvinden, zoals acquisitie, calculatie,

aantal processen waarin

werkvoorbereiding en projectbewaking. Wecap XE is geschikt

prijsbepaling moet plaatsvinden,
zoals ramen, kostprijscalculatie,
inschrijfstaat en werkbegroting.
Daarbij biedt Wecap XE het
inzicht tijdens alle projectfasen,
stelt het branchespecifieke

voor het maken van bijvoorbeeld ramingen,
kostprijsbegrotingen, exploitatiebegrotingen,
werkbegrotingen en detailbegrotingen. Binnen de calculatie
kan gewerkt worden met normen, standaard kostensoorten en
middelen, eenheden en prijzen en kan er gebruik gemaakt
worden van bibliotheken. Door de flexibele opzet kan de
calculatie-omgeving op eenvoudige wijze worden aangepast
aan de wens van de gebruiker.

gebruikersprofielen beschikbaar
en heeft het een duidelijke
interface met office-pakketten.

Profielen
Een profiel bevat een set van instellingen die bepalend is voor
de manier waarop de calculatie wordt gepresenteerd en welke
opties kunnen worden toegepast. De profielen die beschikbaar
worden gesteld, zijn branchespecifiek en afhankelijk van de
modules waarmee gewerkt wordt. De standaardprofielen
kunnen worden bewerkt of gekopieerd om zo de voor het
bedrijf meest optimale werkwijze te kunnen instellen. Per
calculatie kan vervolgens één inschrijfstaat worden
aangemaakt. Op alle profielniveaus kunnen meerdere,
standaardview-instellingen worden gedefinieerd. Deze viewinstellingen bepalen de manier waarop gegevens in een
calculatie bekeken kunnen worden.
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Waarom upgraden naar Wecap XE?
1

Brede procesondersteuning
Wecap XE biedt ondersteuning bij een
groot aantal processen waarin financieel
georiënteerde berekeningen moeten
plaatsvinden, zoals acquisitie, calculatie,
werkvoorbereiding en projectbewaking.
Wecap XE is geschikt voor het maken van
ramingen, kostprijs-, werk-, detail- en
exploitatiebegrotingen.
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Branchespecifieke profielen
Een profiel bevat een set van instellingen
die bepalend is voor de manier waarop de
calculatie wordt gepresenteerd en welke
opties kunnen worden toegepast. De
profielen die beschikbaar worden gesteld,
zijn branchespecifiek en afhankelijk van de
modules waarmee gewerkt wordt.

3

Persoonlijke invalshoeken
Profielen kennen verschillende niveaus.
Systeemprofielen worden door VanMeijel
uitgeleverd en zijn initieel beschikbaar
binnen alle bedrijven in het systeem. Op
alle profielniveaus kunnen meerdere,
standaardview-instellingen worden
gedefinieerd. Deze view-instellingen
bepalen de manier waarop gegevens in een
calculatie bekeken kunnen worden.
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Wecap XE features
Alle functionaliteit die een calculator nodig heeft

Toekomstbestendig

Laagdrempelig

Wecap XE is de flexibele opvolger van

Wecap XE heeft een laagdrempelig

SE en ondersteund standaarden, zoals

karakter en nodigt uit tot gebruik.

RAW 2020 en STABU.

Gebruiksvriendelijk

Persoonlijke interface

Door de gebruiksvriendelijkheid is

Vanuit diverse stadia of invalshoeken

minimale instructie benodigd.

presenteert Wecap XE informatie naar
behoefte.

Verschillende rollen

Projectbewaking

Er zijn meerdere profielen in te stellen.

In combinatie met Activiteitenplanning

Hierdoor kan er vanuit verschillende

is unieke projectbewaking vanuit de

rollen worden gecalculeerd.

planning mogelijk.

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.
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