
 

  Openbaar 

 

Tevreden klanten zijn de beste indicator of een 

organisatie succesvol is of niet. De grootste bijdrage 

die u hieraan als professional kunt leveren, is ervoor 

zorgen dat uw dienstverlening en adviezen werkelijk 

waarde toevoegen voor uw klant. Maar uw 

verantwoordelijkheid is in de praktijk natuurlijk 

breder dan alleen de dienstverlening aan de klant: 

nieuwe aanvragen moeten worden behandeld, uren 

geregistreerd en de juiste medewerkers moeten aan 

lopende en toekomstige opdrachten worden 

toegewezen. In een wereld die wordt overheerst 

door deadlines is prioriteiten stellen en efficiënt 

werken beslist niet makkelijk. Gelukkig hoeft u deze 

uitdaging niet zonder ondersteuning aan te gaan. 

 

 

De moderne professional kan voor het managen van 

de dagelijkse bedrijfsvoering tegenwoordig gelukkig 

beschikken over goede softwareoplossingen. Met 

PSA Suite voor Microsoft Dynamics365 kunt u 

bijvoorbeeld Outlook e-mails volgen en uren en 

kosten registreren waar en wanneer u maar wilt. 

Hierdoor worden uw budgetten nauwkeurig 

bijgehouden en verliest u geen declarabele tijd. Het 

creëren van nieuwe verkoopkansen en deze 

vervolgens converteren naar een opdracht wordt 

met PSA Suite voor Microsoft Dynamics365 veel 

eenvoudiger. Als u dit ook nog combineert met het 

bijhouden van uw omzetverwachtingen weet u altijd 

precies hoe uw organisatie ervoor staat. En dat alles 

vanuit één enkele oplossing. 

 

 

Met de PSA Suite beschikt u over: 

• voorgedefinieerde opdrachtsjablonen  

• ingebouwde processen 

• synergie – een volledige ‘funnel to cash’ 

oplossing binnen één applicatie. 

 
 

Optimaliseer uw Microsoft investering 

• Gebouwd op Microsoft Dynamics 365 

• Standaard integratie met Office 365 apps 

• Cloud-hosting door Microsoft 

 

 

“Als je alles vanuit de Microsoft familie kunt 

oplossen en de hele dag in dezelfde look-and-feel 

draait, werkt dat gewoon heel prettig. Je bent op 

één platform bezig, waarin je alles doet en waarop 

alles met elkaar interacteert, maakt dat PSA Suite 

voor Microsoft Dynamics365 heel sterk” 

 

 

 

 

  

Practice Management met de PSA Suite voor Microsoft Dynamics365 

 

Vanaf het eerste klantcontact tot het versturen en incasseren van de factuur: manage uw klanten en 

opdrachten met Project Service Automation (PSA), gebouwd op het krachtige Microsoft Dynamics 

365 platform. 

 

 



 

  Openbaar 

 

Productfunctionaliteiten voor Professionals 

De PSA Suite voor Microsoft Dynamics365 levert meerwaarde op voor uw organisatie. De ingebouwde processen 

zijn ontwikkeld in samenwerking met branche genoten. Hiermee is een best practice ontwikkelt, waardoor u 

over díe functionaliteiten beschikt om de productiviteit van uw medewerkers te maximaliseren.  

 

In combinatie met een 360-graden beeld van uw klanten en opdrachten, draagt dit bij aan het realiseren van 

excellente resultaten; essentieel in de huidige competitieve wereld, waar u succesvol bent als uw adviezen en 

dienstverlening beter zijn dan die van uw concurrenten. 

 

Haal meer opdrachten binnen 

• Leg klantcommunicatie goed vast, manage de pijplijn 
en zorg voor actief onderhoud van uw klantrelaties 

• Benut inzicht in verkoopkansen, omzetverwachting en 
winst om tijdig bij te sturen of doelen bij te 
stellen 

• Integraties met Office 365, SharePoint, LinkedIn, 
Company Info, D&B en andere Unit4 applicaties geven 
beter inzicht in de klant waardoor uw offertes, 
adviezen en dienstverlening optimaal zijn afgestemd 
op de behoefte. 

 

 Behaal omzet- en margedoelen 

• Gebruik ingebouwde WWFT-checks 

• Monitor geboekte uren en kosten direct ten opzichte 
van uw budget 

• Creëer opdrachten en budgetten met voor-
gedefinieerde sjablonen 

• Plan opdrachten in via Gantt-Charts 

• Check de opdrachtstatus direct met behulp van 
ingebouwde rapporten 

• Registreer uren, declaraties, vergoedingen en salaris 
direct op de opdracht, via het web of de app. 

 
   
Optimaliseer benuttingspercentages 

• Match resources en opdrachten via een ingebouwde 
matchfunctie 

• Plan resources in op basis van hun competenties én 
beschikbaarheid 

• Plan uren direct in vanuit uw Outlook afspraken 

• Overzie utilisaties van alle medewerkers vanuit 

• één overzicht 

• Maak gebruik van de meegeleverde 
medewerkersportal met HR-integratie. 

 

 Verkort de ‘funnel-to-cash’ cycle 

• Verantwoord uw omzet en houd grip op onderhanden 
werk 

• Combineer facturen van verschillende opdrachten 

• Gebruik enkele en batch facturatie 

• Verminder late betaling met geautomatiseerde e-
mailworkflows 

• Maak gebruik van E-invoicing.  
 

 

Waarom PSA Suite voor Microsoft Dynamics365?  

• De mogelijkheden van Microsoft Dynamics365 zijn enorm, de integraties met de Microsoft tools (zoals 

Office365, PowerBI, Flow, PowerApps, Teams, OneNote, SharePoint) subliem en de ontwikkel roadmap 

zeer indrukwekkend.  

• Het CRM-systeem staat nooit stil en sluit zo altijd aan op de CRM-behoeften van vandaag en morgen.  

• 100% in de Cloud  

• PSA suite is ontwikkeld op het Microsoft Dynamics365 platform. 

• PSA suite wordt standaard geleverd met best practices templates waardoor u de oplossing probleemloos 

en snel binnen uw eigen organisatie kunt gebruiken. 

• Zelf eenvoudig grids en dashboards maken voor o.a. management info. 

• De ingebouwde processen zijn ontwikkeld in samenwerking met branche genoten  

• Een 360-graden beeld van je klanten en opdrachten 


