Serac SAP B1 Solutions

TIME & MATERIAL
VAN UREN- EN KOSTENREGISTRATIE NAAR FACTURATIE

DE IDEALE OPLOSSING VOOR UW PROJECT- EN CONTRACTADMINISTRATIE
99 Efficiënt op projectbasis uren en kosten bijhouden en rapportages draaien
99 Medewerkers kunnen eenvoudig zelf online hun uren en kosten invoeren op voor gekoppelde projecten
99 Koppeling aan contractuele afspraken m.b.t. facturering en prijzen maakt facturering makkelijk en foutloos
99 Eenvoudig aan te leren door het gebruik van de standaard SAP Business One functies en logica

VOOR WIE IS HET

“Het is eenvoudig om online de ingevoerde uren op

Time & Material is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die

projecten te bekijken en een “40 uur”-controle uit te

op een eenvoudige manier projecturen en kosten willen

voeren”.

registreren in SAP Business One en deze vervolgens
willen factureren.

(CONTRACT)ADMINISTRATIE EN RAPPORTAGES
99 Door de integratie van SAP Business One, Crystal

WAT KAN HET

Reports en Time & Material, kunnen eenvoudig

Time & Material kan eenvoudig informatie over

rapportages gedraaid worden om inzicht te krijgen in

prijsafspraken en betalingsfrequenties ophalen uit

gemaakte en begrootte uren, kosten per project en

uw SAP Business One database en koppelen aan

uren per project en medewerker.

ingevoerde projecturen en kosten. Hiermee is het de

99 Door de XML berichtenstructuur is het integreren

ideale oplossing voor uw projectadministratie!

met externe systemen eenvoudig, zoals de

“Serac heeft ruim 40 jaar ervaring met complete

standaard exportfunctie naar Excel en Word.

outsourcing van beheer en verwerking. Door de

99 In de contractadministratie van T&M kunnen

modulaire opbouw van T&M kunnen nieuwe functies snel

alle contractuele afspraken met klanten worden

beschikbaar worden gesteld”.

vastgelegd. Met een vast factureringsinterval en
factuurbedrag hoeft u nooit meer na te denken over

UREN EN KOSTEN OP PROJECTBASIS

facturering van bijvoorbeeld abonnementen.

99 In SAP kunnen hoofd- en deelprojecten aangemaakt
worden die gefactureerd worden op basis van
nacalculatie of fixed price.

99 Facturatie vanuit T&M boekt de gefactureerde
bedragen direct op de juiste omzetrekening.

“Met behulp van de contractadministratie

99 Aan projecten of serviceopdrachten kunnen
betrokken medewerkes worden gekoppeld met elk
een specifiek uurtarief.

is het

eenvoudig om de jaarlijkse indexering voor alle lopende
klantcontracten in één keer uit te voeren”.

99 Via het web kunnen medewerkers hun gemaakte
uren en gebruikte materialen schrijven op de aan hen
gekoppelde projecten.

AUTOMATISCH FACTUREREN OP BASIS VAN UREN, MATERIALEN EN AFSPRAKEN
SAP Business One
Crystal Reports
Time & Material

Internet

Automatische facturering
op basis van contract
en projecturen

Gemaakte projecturen
invoeren via elke
webbrowser
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