
Woningcorporaties hebben gezamenlijk een projectenportefeuille van vele miljarden en zijn
verantwoordelijk voor een groot deel van de nieuwbouw in Nederland. Het moge duidelijk
zijn dat het “in control” zijn van uw eigen portefeuille essentieel is. Projecten biedt optimale 
ondersteuning om voor elk type project binnen tijd en geld het optimale projectresultaat te 
behalen. De kernwoorden hierbij zijn inzicht, controle en resultaat.

Tobias AX  
Projecten



Projecten kenmerkt zich door het feit dat het volledig
geïntegreerd met Tobias AX Basis te gebruiken is, maar 
ook als stand-alone product naast een ander ERP-
systeem. Ook deze oplossing is procesgericht, wat zich 
uit in twee specifieke schermen voor het nieuwbouw- 
en planmatig onderhoudsproces. Deze schermen zorgen 
ervoor dat de eindgebruiker snel inzicht heeft in de 
gewenste informatie en eenvoudig de benodigde 
functies kan uitvoeren.

Belangrijke kenmerken
Enkele belangrijke kenmerken van de suite zijn:
 De projectcontrolmonitor waarmee u volledig ‘in

 control’ bent voor wat betreft uw financiën. 
 U bent flexibel in het definiëren van uw eigen

 projectstructuren en kunt eenvoudig verplichtingen
 en kosten verdelen op basis van eigen gedefinieerde
 projectverhoudingen. U heeft het correcte financiële
 inzicht in uw grootboek, projectadministratie en   
 btw-administratie, ook bij wijzigingen van projectver- 
 houdingen of projecteindafrekeningen.
 Radar, de geïntegreerde oplossing voor 

 managementinformatie, is ook in Projecten 
 beschikbaar met diverse rapportages.

Interfaces projecten
 Interface Reaforce stelt u in staat om de totale

 projectcalculatie als prognoses en budgetten binnen
 uw projecten te importeren waar deze als budget per
 fase worden vastgelegd. Vanuit Projecten kunt u de
 verplichtingen en realisatiecijfers aanleveren aan
 Reaforce, waarna u de bijgestelde prognoses en
 budgetten weer kunt importeren in Projecten.

Add-ons projecten
 Voor het registeren van de uren die medewerkers

 maken t.b.v. projecten of zelfs een integrale uren-
 registratie voor uw hele organisatie, kunt u gebruik 
 maken van Urenregistratie.
 Om het proces van planmatig onderhoud nog

 vollediger te ondersteunen bieden wij u met MJOP  
 de mogelijkheid om uw complete meerjaren-
 begroting in tobias AX te importeren uit elk wille  
 keurig systeem. Vanuit de geïmporteerde begroting  
 kunt u de desbetreffende jaarschijf bevriezen en van  
 hieruit uw planmatigonderhoudsprojecten definiëren  
 en aanmaken in projecten. 
 


