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WAAROM INVESTEREN IN EEN
PROJECT-, PORTFOLIO- EN
RESOURCE MANAGEMENT
OPLOSSING?
Projectmanagement wordt gekenmerkt als strategische business tool voor
vooruitkijkende dienstenorganisaties – vooral degenen die afhankelijk zijn van
hoogwaardige kenniswerkers in dienstverlening.
Powerproject is een beproefde, schaalbare oplossing voor het managen van
mensen, tijd en geld over meerdere projecten en processen. Met onze
Enterprise oplossing kunt u:

▲

Organisatie-breed overzicht verkrijgen over projecten, mensen,
kosten/inkomsten en opleveringen – alle project-gerelateerde gegevens staan
opgeslagen in een centrale database die in real-time via het web of via het
netwerk benaderd kan worden.

▲

Projecten in kortere tijdsspannes opleveren – met krachtige planningen,
baselines, voortgang, planningsscenaria risico analyse en resource
modelleringstools.

▲

Uw behoeften aan personeel vooraf plannen – genereer een grafische
capaciteitsplanning voor de project portfolio om de huidige en toekomstige
werklast van projectteams en individuen in te schatten.

POWERPROJECT ENTERPRISE
RESULTEERT IN BETER:
Project Portfolio Management – Opleveren van de optimale mix van meerdere
project resources en tijdsmanagement, over variërende projecten en
programma’s.
Project Management – Door uitgebreide herberekeningsfuncties, inclusief Kritieke
Pad Analyse, kunt u de gevolgen van veranderingen over alle projecten heen
beoordelen.
Management Reporting – Dashboard rapportage met Business Intelligence stelt
het senior management in staat om makkelijk toegang te krijgen tot de hoger
niveau informatie voor verbeterde besluitvorming.
Resource Management – Verzekert het beste gebruik van alle soorten
resources voor meerdere projecten.
Kosten & Opbrengsten Management – Levert accurate up-to-date informatie en
kostenanalyses waardoor er een verbeterde cashflow mogelijk is.
Tijd & Onkosten Management – Geïntegreerde web-gebaseerde time sheets voor
accurate tijdsregistratie. Managers kunnen projectkosten en onkosten makkelijk
monitoren.

POWERPROJECT
ENTERPRISE
De complete oplossing
voor managen van
meerdere projecten en
hulpmiddelen op tijd en
binnen budget.
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“Het is belangrijk om hulpmiddelen
verstandig te gebruiken, mensen
moeten goed worden verspreid.
Gelukkig maakt de software dit tot
een pijnloze taak... we kunnen
precies zien welke afzonderlijke
resources over- of onderbezet zijn
en het helpt ons resources in te
zetten waar dit het meest nodig
is.”
STALIS LTD

“Powerproject portfolio
management verschaft ons KPI’s
en nieuwe views die we hiervoor
niet hadden; dit geeft ons de
mogelijkheid om de projecten die
hulp nodig hebben vroeger te
identificeren en te voorspellen
wat de uiteindelijk uitgaven
zullen zijn.”
PERA TECHNOLOGY

“Het is de koppeling tussen
gedetailleerde projectplanningen,
project-accounts, documentatie en
urenstaten, die ons het meeste
oplevert, iets dat wij met MS Project
niet bereiken konden. We hebben
nu een veel meer holistische
aanpak, die voor onze klanten de
kwaliteit verhoogt.”
CACI LTD

POWERPROJECT ENTERPRISE

FUNCTIONALTEITSOVERZICHT
Powerproject Enterprise bevordert projectsamenwerking tussen meerdere gebruikers. Gebruikers kunnen realtime informatie in de database bekijken (indien de juiste toegangsrechten). Wanneer onderdelen van het
project worden bewerkt, sluit Powerproject de gegevens op het taakniveau af, zodat de rest van de planning
voor andere gebruikers toegankelijk blijft.
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“M ul ti -u ser toegang is fundamenteel voor onze business,
hetgeen we doen hangt sterk af van de gedeelde mogelijkheid
te plannen, managen, opleveren en rapporteren, anders
zouden we niet verbonden planningen hebben.”
ISS Dept. Lancaster University
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PORTFOLIO MANAGEMENT
Het bijhouden van een portfolio van meerdere
projecten en resources kan snel problematisch
en zeer tijdrovend worden wanneer het gedaan
wordt in aparte bestanden. De Powerproject
Enterprise Oplossing geeft u:
Centraal beheer van al uw projecten en
programma’s met optimale efficiency.
Beheer van resources overal in het portfolio met
een gedeelde resource pool.
Prioriteer projecten op basis van de criteria van
uw organisatie – zoals ROI (return on
investment), cashflow en KPI’s.
Beheer een uitgebalanceerd portfolio dat aan
de financiële business doelen voldoet en zorgt
voor meer waarde voor de aandeelhouders.
Analyseer de potentiele impact van alle
projecten met what-if scenario planning.

Centraal beheer van al uw projecten en programma’s met optimale efficiency

PROJECT MANAGEMENT
Behaal uitdagende deadlines met de krachtige projectmanagement functionaliteit.
Plan activiteiten in elke gewenste tijdseenheid – van minuten tot jaren.
Creëer kalenders voor individuele teamleden, afdelingen of
het hele bedrijf.
Maak projectsjablonen om het planningsproces te versnellen
en te zorgen dat organisationele methodes worden gevolgd.
Link activiteiten op elke gewenste wijze om nauwkeurig de
onderlinge taakafhankelijkheden te tonen.
Herbereken projecten via de Kritieke Pad Analyse om de
impact van de voortgang op de projecteinddatum te tonen.

Maak Baselines van uw projecten om de
‘geplande’ versus werkelijke voortgang, kosten
etc. met elkaar te vergelijken
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Monitor de ingeplande versus de werkelijke voortgang via meerdere baselines
om zo een ‘snapshot in tijd’ te maken en de varianties te vergelijken.

POWERPROJECT ENTERPRISE

RESOURCE
MANAGEMENT
Powerproject biedt u het volledige overzicht over alle
beschikbare resources, zodat beslissingen over
prioriteiten en over de toewijzing van waardevolle
resources makkelijk en snel te maken zijn.
Plan uw personeelsbehoefte vooraf door
mensen toe te wijzen aan taken, het creëren
van een aanvraag aan vaardigheden.
Histogrammen accentueren potentiële
bezettingsproblemen en laten u het effect
evalueren van toekomstige werkzaamheden
op personeel, kosten en opbrengsten.
Zoek naar individuen op basis van vaardigheden en
attributen (b.v. kostentarieven, locatie, beschikbaarheid)
en weeg deze factoren voor best mogelijke match via de
Resource Search Engine. Wijs de geselecteerde
persoon met 1 klik toe aan de taak.
Specificeer taken in termen van resources en benodigde
inspanning via Resource Modellering. Dit helpt u om de juiste
beslissingen te nemen, zoals het afwegen van de voors en
tegens van het inzetten van meer man ‘op het werk’ versus
de impact hiervan op kosten en de project einddatums.
Taken kunnen ook automatisch naar Microsoft Outlook’s
kalender worden geëxporteerd of naar Asta’s Time Sheet
om de teamleden erop te laten handelen.

Optimaliseer resource allocatie

PROJECT KOSTEN EN
INKOMSTEN MANAGEMENT
Verkrijg een real-time overzicht van alle project gerelateerde kosten,
inkomsten en winstgevendheid.
Alloceer personeels- en materiaalkosten aan activiteiten om de
overall projectkosten te calculeren.
Stel uurvergoedingen in (inclusief overuren) voor personen wier werk
rechtstreeks factureerbaar aan de klant is.
Monitor de werkelijke versus geplande kosten/inkomsten om te
identificeren welke projecten/klanten/personeel het meeste opleveren.

Tijd geschreven door teamleden via Time Sheet maakt het mogelijk dat accurate
kosten, inkomsten en marges worden berekend in het Powerproject project
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TIJD EN ONKOSTEN MANAGEMENT
Registreer accuraat tijd en monitor
de kosten met Time Sheet voor
Powerproject. Deze webbased
tijdsregistratie applicatie stelt
teamleden in staat om tijd te registreren
van geplande en ad hoc activiteiten, en
non-project activiteiten– zoals
vakanties en vergaderingen. Eenmaal
goedgekeurd door een lijnmanager,
wordt de via time sheets geregistreerde
voortgang bijgewerkt en getoond in het
project.
Time Sheet rapporten bevatten:
percentage gespendeerde tijd aan
declareerbaar werk.
Aantal uren overwerk in elke
gegeven periode.
‘Beste en slechtste’ presteerders
op basis van efficiency.
Benuttingscijfer van individuen of team

Tijd kan in Time Sheet worden geboekt bij geplande en niet geplande activiteiten

SENIOR MANAGEMENT RAPPORTAGE
Houdt het senior management en alle belanghebbenden volledig
geinformeerd via Business Intelligence voor Powerproject.
Deze krachtige analytische tool stelt u in staat om heldere portfolio rapporten
over elke combinatie van de project data te genereren om het
besluitvormingsproces te ondersteunen en de communicatie te verbeteren.
Het levert volledig inzicht op over uw huidige performance om te zorgen dat
uw doelen behaald worden en dat uw kosten goed gemanaged worden.
Met Business Intelligence kunt u:
accurate web-gebaseerde dashboard rapporten genereren

Kwalitatief hoogwaardige dashboard rapporten geven het
senior management helder overzicht over alle project
activeiten

vroege waarschuwingen krijgen over elke vertraging of
problemen met het behalen van deadlines
volledige zichtbaarheid over de status van al uw
projecten, resources en kosten
toegang tot standaard rapporten zoals KPI, kritieke
mijlpalen en resource performance
betere en strakkere kostenbeheersing met
zichtbaarheid over project marges en cash flow

BEOORDEEL RISICO’S
Beoordeel de risiconiveaus met behulp van Risk Analysis voor
Powerproject, een ondersteunende besluitvormingstool
gebaseerd op de Monte Carlo simulatie methode. Risk Analysis
stelt u in staat om risico’s proactief te managen om mogelijke
problemen die van invloed zijn op het met succes voltooien van
een project te identificeren.
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BROWSER-GEBASEERDE
TOEGANG TOT PROJECTDATA
Bekijk, bewerk en deel al uw huidige projectdata, ongeacht de tijd of
locatie, met Web Access voor Powerproject, voor verbeterde
communicatie en project samenwerking.
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BEWEZEN PRACTISCHE IMPLEMENTATIE METHODE

Powerproject
Installatie in het
IT systeem van uw
organisatie.
Uitgevoerd door
Elecosoft met de
assistentie van de
door de klant
toegewezen
Systeem
Administrator.

Gebruikers
Training
Rolgebaseerde
trainingen in
overleg met de
klant om te
voldoen aan de
behoeften van
de
gebruikers,met
focus op de
belangrijste
functionaliteit van
elke rol.

Fase 6

Datasource op
afstand geconfigureerd door
Asta, met de
noodzakelijke
projectstructuur,
codes, filters,
resource profielen,
views en rapporten
zoals gedefinieerd
in het overeengekomen IPW
rapport.

Installatie
& Admin
Training

Fase 5

Formaliseer en
stem in met de
scope & verantwoordelijken voor
de implementatie.
Stem in met de
projectstructuur,
aanpassingen &
database setup.
Laat de afspraken
ondertekenen door
beide partijen.

Project
Setup

Fase 4

Onderzoek met
onze consultants
de scope van de
Powerproject
oplossing, om te
bepalen welke
elementen
relevant zijn voor
uw te verwachten
business
processen.

Implementatie
Planning
Workshop

Fase 3

Product
Bekendheid
Training

Fase 2

Fase 1

Met meer dan 20 jaar ervaring in het implementeren van onze project, portfolio en resource
management oplossingen, hebben we een bewezen proces ontwikkeld voor het maximaliseren
van de opbrengst van uw investering in Powerproject. Er zijn zes hoofdstadia bij het
implementatieproces van enterprise oplossingen.

Go-Live
Assistentie
& Review
Verleen toegewijde
hulp tijdens de
aanvangsperiode
met items zoals
de eerste
verwerking van
time sheets of het
afsluiten van de
initiele rapportage
cyclus.

Powerproject - Voorbeeld Implementatie Procese – Standaard Configuratie

CONSULTANCY

TRAINING

Ons eigen team van toegewijde project management software
professionals beschikt over veel ervaring met het helpen van
klanten in de verschillende bedrijfssectoren om hun
Powerproject oplossingen aan te passen en te verfijnen.
Deze experts kunnen u begeleiden door het implementatie
proces en u met uw wensen en behoeften voortdurend
bijstaan.

De Training Academy verschaft een grote range trainingen om
zowel nieuwe als meer ervaren gebruikers te helpen hun
vaardigheden in het werken met Powerproject te verbeteren.
Cursussen worden gegeven in onze Trainingsruimte in Ede, of
kunnen gegeven worden op uw eigen bedrijf. We kunnen
cursussen op maat maken om deze te laten voldoen aan de
eisen van uw bedrijf, en we kunnen web-gebaseerde training
sessies geven.

Consultancy support kan varieren van het creëren van
nieuwe management rapporten en aangepaste project
‘views’, tot aan de meer complexe benodigdheden zoals
het integreren van Powerproject met andere applicaties
zoals ERP systemen.

DOORLOPENDE SUPPORT
Ons support- en upgradepakket zal u helpen om het meeste
uit de investering in onze software terug te krijgen en bevat
ook het gratis voorzien in alle onderhoudsupdates en
upgrades. Onze zeer toegankelijkelijke technische support is
gemakkelijk telefonisch bereikbaar en beantwoordt tot 99%
van alle meldingen binnen 1 uur kantoortijd telefonisch of via
de email. Deze responstijd kan het cruciale verschil
uitmaken wanneer u echt expert advies nodig heeft.
Alle ondersteunde gebruikers hebben toegang tot onze
online technische sectie, de Knowledgebase, waar u de
huidige versie downloads zult aantreffen, volledige toegang
heeft tot de add-on bibliotheek en tot uitgebreide product
informatie.
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POWERPROJECT ENTERPRISE

POWERPROJECT ENTERPRISE
De totaaloplossing voor het managen van projecten en resources om te helpen
bij het op-tijd, binnen budget opleveren van meerdere projecten tegelijk

“Met Powerproject kunnen we zien
Wat elke resource moet gaan doen, waar ze nu mee bezig
zijn en kunnen we conflicten highlighten, zodat we een accurate
tijd kunnen aangeven waarop die taak kan
worden uitgevoerd; dit zou niet kunnen
gebeuren met zoiets als MS Project.”
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