
Slim samenwerken 
binnen projecten  
met vertrouwde 

Microsofttechnologie

Ben jij een zakelijke dienstverlener die op projectmatige basis projecten voor klanten realiseert? Dan kost 
de urenregistratie van onderhanden werk en het telkens opnieuw verzorgen van een foutloze facturatie 

jou wellicht ook meer tijd dan je lief is. Hoeveel moeite moet je doen om inzicht te krijgen in de status van 
lopende contracten en je forecast? En kunnen jouw medewerkers vanaf elke plek op een veilige manier 
onbelemmerd met elkaar samenwerken? Is het antwoord op minimaal één van deze vragen negatief, kijk 

dan eens naar de mogelijkheden van bewezen Microsoftoplossingen. Ga ook slimmer samenwerken, 
vergroot de controle op processen en realiseer meer projecten op tijd en binnen budget.



2  Unit4 Bedrijfssoftware & IlionX

Wendbaar en weerbaar
Of je adequaat kunt reageren op nieuwe ontwikkelin-
gen, wordt vandaag de dag vooral bepaald door de 
snelheid waarmee je (digitaal) kunt schakelen. Eigen-
lijk zijn alleen organisaties met strak ingerichte online 
processen voldoende wendbaar én weerbaar. Maar 
dat moet je natuurlijk wel eerst inrichten. Denk aan 
bedrijven die hun fysieke verkoop van de ene op de 
andere dag online moeten brengen om bestaansrecht 
te behouden. Of werkgevers die eindelijk inzien dat 

hun medewerkers overal over een goed ingerichte 
en veilige werkplek moeten kunnen beschikken. Veel 
organisaties gebruiken al Microsofttechnologie als 
Teams en Office 365 om online samenwerken moge-
lijk en makkelijk te maken. Met de expertise van ilionx 
en functionaliteit van Practice Management 365, als 
aanvulling op Dynamics365, kun je nu ook vertrouw-
de Microsofttechnologie inzetten voor online onder-
steuning bij het realiseren van succesvolle projecten. 

VANUIT KANTOOR VANUIT HUIS ONDERWEG

Online samenwerken

Goed lopende online processen zijn 
gebaseerd op een efficiënte, transparante 
en veilige samenwerking met alle betrokken 
partijen, intern én extern. Belangrijke 
aspecten hierbij zijn: 

• een veilige en toegankelijke werkplek, 
waar je je ook bevindt; 

• efficiënt, effectief, foutloos en veilig 
uitwisselen van informatie, data 
en documenten met collega’s en 
medewerkers (denk hierbij ook aan online 
vergaderen via Teams); 

• eenvoudig, relevant, tijdig en up-to-date 
inzicht in de status van projecten voor 
de projectmedewerkers, de betrokken 
afdelingen en de klant (van de klant); 

• alerts die ervoor zorgen dat alle afdelingen 
weten wat er speelt: welke projecten 
komen eraan, wat is er gecommuniceerd 
met de klant, welk project gaat over 
budget, welke facturen moeten nog 
betaald worden, etc.

• het daadwerkelijk gebruiken van 
inzichten om ervoor te zorgen dat de 
geleverde diensten 100% matchen met de 
verwachtingen van de klant of deze zelfs 
overtreffen!
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Waarom Microsoft
Moderne, innovatieve technologie kan helpen bij het 
realiseren van een moeiteloze en efficiënte manier 
van samenwerken. Vooral wanneer je daarbij kiest 
voor naadloos geïntegreerde oplossingen in plaats 
van een verzameling softwarepakketten die elk een 
eigen specifiek proces ondersteunen. Je wilt geen 
kostbare, onveilige en foutgevoelige integratie van 
diverse systemen, maar data die op een consistente 
manier, eenmalig in één en dezelfde database 
worden vastgelegd en geraadpleegd. Je bent al met 
collega’s en klanten verbonden door middel van 
Teams en Outlook. Digitaliseer nu ook je opdracht- 
tot factuurproces met Practice Management 365 
en haal maximaal rendement uit je investering in 
Microsofttechnologie.

Ilionx en Practice Management 365
Zakelijke dienstverleners die projecten voor hun 
klanten realiseren waarbij urenregistratie en 
samenwerken een belangrijke rol spelen, kunnen 
met ilionx en Practice Management 365 elke 
uitdaging aan. 

• Als digitale partner helpt Ilionx jou bij het snel 
inspelen op veranderingen in de markt en het 
selecteren van relevante technologieën en 
innovaties die voor jouw organisatie het verschil 
gaan maken. Wij verbinden mensen en processen 
onder andere met de inzet van Microsoft 
cloudtechnologie waarvoor wij alle kennis en 
kunde in huis hebben. Wij creëren werkplekken 

die zijn ingericht op slimme samenwerking waarbij 
alle cruciale processen voor het succesvol 
realiseren van projecten worden ondersteund.

• Met Practice Management 365 kun je beschikken 
over dé ultieme project-managementsoftware, 
waarmee je eenvoudig en efficiënt met elkaar 
samen kunt werken. Van urenregistratie, 
declaratie en facturatie tot het leveren van 
managementinformatie met inzicht in zaken als 
lopende contracten, omzeterkenning, marges, 
uren en de verkoop pijplijn. Practice Management 
365 maakt samenwerken nog eenvoudiger door 
de feilloze integratie met Office 365 en Teams.

Benieuwd wat wij  
voor jou kunnen betekenen? 

Wil je weten hoe wij jouw organisatie 
kunnen helpen en/of wil je Practice 

Management 365 een keer zien?  
 

Neem dan vrijblijvend contact op met  
Pim Udo, hij staat je graag te woord:

 

Wat klanten zeggen
Inmiddels hebben wij diverse projectgestuurde organisaties geholpen om binnen korte tijd 
nieuwe technologieën succesvol live te brengen met als resultaat:

• het beschikbaar zijn van veilige werkplekken waar (digitale) samenwerking voorop staat;

• het vervangen van ontelbare Excellijsten door eenvoudig persoonlijk samen te stellen rapporten en 
apps die voor de gebruiker relevante en waardevolle inzichten opleveren; 

• het in korte tijd kunnen beschikken over selfservice (klant-)portalen;

• complexe informatie en documentatie veilig en foutloos uitwisselen zonder tijd te verliezen aan 
controles.



Meer voordelen lees je onder andere in het verhaal van Hezelburcht.

 pudo@ilionx.com 

https://www.ilionx.com/referent/hezelburcht/
mailto:pudo%40ilionx.com%0A?subject=Aanvraag%20via%20Factsheet%20PM365-IlionX

