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MODULES Projecten en uren

Projectscorecard controller

De Projectscorecard controller doet veel meer dan alleen gegevens presenteren 
op basis van de projectadministratie. Deze module zorgt dat alle gegevens 
juist, tijdig en volledig zijn, laat de verbanden tussen verschillende cijfers 
zien en geeft concrete suggesties voor de oplossing van eventuele problemen. 
De controller kan hiermee echt procesmatig sturen.

voor wie
Voor iedere controller die 
gestructureerd een stap 
dieper de projecten in wil 
gaan om nog meer inzicht 
te krijgen in verbeterpunten 
voor de organisatie.

accoUntview

Zekerheid over de jUistheid en  
volledigheid van de informatie
Wat zegt een bedrijfsresultaat u als nog 
niet alle inkoopfacturen of uren zijn 
verwerkt? De Projectscorecard con-
troller kan pas gepresenteerd worden 
als alle rode controles zijn doorlopen. 
Is er bijvoorbeeld bij iedere urenboeking 
wel een uurtarief meegenomen? en 
als er een debiteur is gekoppeld bij 
een project, is er dan een ook manier 
van factureren vastgelegd? contro
leren en aanpassen doet u eenvoudig 
vanuit een centraal scherm. Is alles 
akkoord dan vraagt u de scorecard  

op en beschikt u gegarandeerd over 
de juiste en volledige informatie.

BedrijfsresUltaat: ProjectresUltaat, 
BeZettingsresUltaat, efficiency
resUltaat
Het bedrijfsresultaat kan worden 
opgesplitst in projectresultaat, effi
ciencyresultaat, bezettingsresultaat 
en overige resultaten. Ieder resultaat 
geeft inzicht in andere onderdelen  
en rollen binnen de organisatie. uw 
bedrijfsresultaat kan best positief zijn 
terwijl uw bezettingsresultaat al een 
negatief saldo weergeeft.  

BUsiness

* uitbreiding op de module 
Projecten en Uren & 
declaraties I

Is de informatie voor uw periodieke rapportages juist en volledig? De Projectscorecard 
controller helpt u hier heel eenvoudig bij. u ziet alle controles overzichtelijk op een 
rij. Is een controle groen dan hoeft u er geen aandacht aan te besteden. u loopt de 
rode controles door en kunt direct aanpassingen maken. Is alles groen dan weet u 
dat de scorecard voor die periode juiste en volledige informatie bevat.



12

Visma Software BV, Postbus 9400, 1006 AK  Amsterdam, Telefoon: 020 355 2999, E-mail: info@vismasoftware.nl

Uw voordeel
 Meer dan een dashboard 

met grafische meters;  ook 
de zekerheid van juiste en 
volledige informatie

 Inzicht en ondersteuning 
bij het anticiperen op  
afwijkingen.

 Alleen tijd besteden aan 
zaken die daadwerkelijk  
uw aandacht nodig hebben 
door zichtbare verbanden. 

 Meer inzicht en betere 
sturingsmogelijkheden 
voor de controller waar
door het resultaat van  
de totale onderneming  
verbetert.

Door andere resultaten wordt dit dan 
gecompenseerd. nu kunt u direct  
bijsturen en uw bedrijfs resultaat  
verbeteren door de onderliggende 
resultaten te optimaliseren.

verBanden om efficiënt te analyseren
Ieder resultaat in de Projectscorecard 
controller heeft verbanden met zaken 
in de projectadministratie. Deze ver
banden worden door de onderliggen
de indicatoren inzichtelijk gemaakt en 
u ziet ook direct welke zaken goed 
lopen en waar uw aandacht naar uit 
moet gaan. Zo maakt u alleen analyses 

die u helpen om de resultaten te  
verbeteren.

niet alleen een signaal maar ook 
ondersteUning
een signaal is prachtig, maar wat  
doet u concreet als het systeem u  
een bepaald signaal geeft? Hoe moet 
u deze informatie interpreteren? De 
Projectscorecard controller onder
steunt u daarbij door toe te lichten 
wat u eigenlijk ziet en aan te geven 
hoe u stappen kunt maken om deze 
zaken te verbeteren. 

Het bedrijfsresultaat is uitgesplitst in vier onderliggende niveaus. Zo signaleert u 
vanuit uw financiële administratie direct waar de projecten bijsturing nodig hebben 
om het resultaat van de totale organisatie te verbeteren.

Projectscorecard controller


