Exact Synergy Enterprise Add-on

Contract Management
Dé oplossing voor contractbeheer

Contract Management geeft je grip op contracten en
contractvormen. Realtime inzicht in het rendement van
afzonderlijke contracten zorgt dat je inzet en
projectvoortgang beter kunt beheersen. Hiermee
verhoog je de efficiency van de bedrijfsvoering, wat
tegelijk een concurrentievoordeel met zich meebrengt.
Doordat je klanten vooraf weten wat ze moeten betalen
en dit periodiek krijgen gefactureerd, nemen
klanttevredenheid en betalingsbereidheid toe. In
combinatie met de mogelijkheid van contracten op basis
van prepaid uren draagt dit bij aan een verlaging van het
debiteurenrisico.

Exact Synergy Enterprise Add-on

EFFICIËNTERE BEDRIJFSVOERING
HOGERE KLANTTEVREDENHEID
LAGER DEBITEURENRISICO

Meegeleverde overzichten

Contract Management
Smart moves:
Contracten, urenregistratie en financiële verwerking
in één oplossing
Eenvoudig contracten verlengen, indexeren en
beëindigen
Per klant inzicht in de gerealiseerde én voorspelde
contractopbrengsten
Termijnen worden automatisch per week, maand,
kwartaal of jaar klaargezet

Liquiditeitsprognose
Te prolongeren contracten
Te factureren contracten

De markt verandert; contractdiversiteit wordt groter en interne kwaliteitsborging weegt zwaarder.
Met Contract Management Add-on beheer en factureer je gemakkelijk in Exact Synergy.
Het resultaat: flexibel en sneller werken, minder kosten en meer plezier.
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Referenten

QUBE's Contract Management add-on is dé
oplossing voor contractbeheer. Deze add-on is
ontwikkeld voor organisaties die te maken
hebben met diverse contractvormen, zoals
onderhouds- en urencontracten.

Contracten worden in Synergy eenvoudig
beheerd op basis van diensten en artikelen. De
facturatie van diensten en artikelen
wordt conform het contract afgewikkeld.

Ook slimmer werken met Contract Management?
Bel 020 65 575 75 of mail asmartmove@qube.nl

Omgevingseisen: Exact Synergy Enterprise, Exact Globe.
Optioneel: PSA of andere facturatiemodule, Microsoft Reporting Services Integrator
• Exact Globe Financieel
• Exact Globe Project

• Exact Globe Logistiek
• Exact Globe Internationaal

• Exact Synergy CRM
• Exact Synergy HRM

• Exact Synergy PSA
• Exact Online

QUBE ICT Solutions B.V.
Kruisweg 807
2132 NG Hoofddorp
020 - 65 575 75
info@qube.nl
www.qube.nl

