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Meer grip op uw bedrijf Realtime inzicht in uw projecten

Procesmanagementsoftware

Financiële project intelligence

Optimalisatie marketingcampagnes Cloud-based documentbeheer

Workforce management

Genereer meer verkooporders

 ✓ Alles wat nodig is om uw 
projecten succesvol te voltooien.
 ✓ Gebruiksvriendelijke online en 
Microsoft Outlook interface.
 ✓ Via browser, smartphone en 
tablet.

 ✓ Inzicht in de beschikbare 
capaciteit van resources.
 ✓ Inzicht in individuele prestaties 
en teamprestaties.
 ✓ Financieel budget opstellen en 
bewaken inclusief prognose.
 ✓ Projectrisico’s onder controle.

 ✓ Flexibele workflow 
management software.
 ✓ Instelbare autorisaties per 
processtap.
 ✓ Sneller medewerkers inwerken.
 ✓ Heldere facturen.

 ✓ Meer grip op en controle over 
uw budgetten, contracten en 
kasstromen.
 ✓ Eigen realtime rapporten 
toevoegen.
 ✓ Tijdreizen door uw gegevens.

 ✓ Meer leads uit 
e-mailmarketing, zoekma-
chineoptimalisatie en offline 
promotie.
 ✓ Marketingkalender per 
communicatiekanaal, team en 
marketeer.
 ✓ Geïntegreerde websitetracking.

 ✓ Centraal documentbeheer-
systeem met flexibele metadata.
 ✓ Met één klik volledig dossier 
opvragen.
 ✓ Beveiligen van gevoelige 
informatie met filters en 
toegangsregels.

 ✓ Urenregistratie en bewaking 
urenbudget.
 ✓ Computer-ondersteund 
plannen met benodigde 
vaardigheden voor de taak.
 ✓ Automatisch e-mail 
statusupdates.

 ✓ Online en Microsoft Outlook 
CRM.
 ✓ Workflow engine.
 ✓ Automatische registratie van 
contact via e-mail en telefoon.
 ✓ Koppeling met boekhouding.
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Meer grip op uw bedrijf met Invantive Vision

Any time, any place, any device

Eén systeem voor al uw projecten en bedrijfsprocessen

Invantive Vision is een softwareoplossing 
waarmee alle bedrijfsprocessen vanaf elke 
locatie te beheersen zijn. Projectmatig 
werkende bedrijven hebben met Invantive 
Vision alles wat nodig is om projecten te 
plannen, uit te voeren en succesvol te voltooien.

Functionaliteit en flexibiliteit maken van 
Invantive Vision dé softwareoplossing voor 
het beheersen van uw bedrijfsprocessen. De 
projecten, processen, marketing, verkoop en 
projectadministratie zijn online en in Microsoft 
Outlook te beheersen.

Met Invantive Vision heeft u vanaf iedere locatie 
en met vrijwel elk mobiel apparaat toegang tot 
uw bedrijfsprocessen. De naadloze integratie 
met Microsoft Outlook biedt de mogelijkheid 
om de personeelsplanning en tijdsregistratie 
in de agenda te synchroniseren en te delen. 
Via browser, smartphone en tablet werkt u 
overal met Invantive Vision.

Met Invantive Vision heeft u altijd en overal 
grip op uw onderneming.

Invantive Vision heeft een klantrelatiesysteem 
(CRM), documentmanagementsysteem 
(DMS), workflow engine, realtime database, 
query tool en volledige audit trail. Met 
Invantive Vision zijn uw bedrijfsprocessen te 
definiëren, te monitoren en te optimaliseren. 
Bijvoorbeeld orderverwerking, taakplanning, 
agendabeheer, contact- en contractbeheer, 
budgetbeheer, projectanalyse en facturatie.

Met Invantive Vision beheerst u projecten en 
bedrijfsprocessen met één systeem.
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Dezelfde 

informatie 

via browser en 

tablet

“Al onze wensen zijn 
waargemaakt; het resultaat 

voelt als maatwerk van 
excellente kwaliteit.”

- Gerwin Vlijm
Vlijm IT

Invantive Vision
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Realtime inzicht in uw projecten

Om projecten succesvol af te ronden zijn een 
goede projectplanning en projectbeheersing 
cruciaal. Invantive Vision is een flexibele 
projectmanagement softwareoplossing voor 
het initiëren, plannen, uitvoeren en beheersen 
van projecten. De projectmanagement 
software biedt u alle functies die nodig zijn 
om uw projecten succesvol te voltooien.

Financieel projectmanagement

Inzicht per team, medewerker of machine

Projectmanagement is een creatief proces dat financiële risico’s met zich meebrengt. Om project-
risico’s in te schatten en financieel te onderbouwen heeft Invantive Vision uitgebreide financiële 
projectmanagement mogelijkheden. U kunt financiële projectmanagementactiviteiten, zoals 
budgetbewaking, data analyse, risicomanagement, kostenraming en begrotingsraming uitvoeren 
om accurate schattingen van de marge te bepalen. Bij het bereiken van een vooraf bepaalde grens 
qua marge kan het systeem u automatisch met een e-mail hiervan op de hoogte stellen.

Financieel projectmanagement met Invantive Vision geeft u alle benodigde inzichten om project-
risico’s in te schatten, financieel te onderbouwen, budgetten te bewaken en projecten succesvol 
op te leveren. Met als resultaat: meer grip op en controle over de realisatie en oplevering van uw 
projecten.

Om projecten optimaal te initiëren, te 
beheersen en succesvol te voltooien, maakt 
de projectmanagement software al uw 
projectresultaten inzichtelijk. Denk hierbij 
aan beschikbare capaciteit van resources en 
de prestaties van projectteams, individuele 
medewerkers en processen.
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Procesmanagementsoftware

Inzicht in de verschillende bedrijfsprocessen 
en kwaliteitscontrole zijn bij procesma-
nagement van groot belang. Invantive Vision 
biedt alle functies om uw bedrijfsprocessen 
in te richten en het beoogde resultaat te 
bereiken. De softwareoplossing helpt u online 
en vanuit Microsoft Outlook bedrijfsprocessen 
te identificeren, modelleren, aan te sturen en 
te analyseren.

Heldere facturen

Flexibele workflow management software

Met Invantive Vision maakt u voor uw klanten 
kristalheldere facturen op urenbasis of op 
basis van een vaste prijs. Voor de prijsbepaling 
kunt u per werkbon, project of klant andere 
condities gebruiken. En de omschrijving van 
de factuurregels kunt u naar eigen smaak 
automatisch laten samenstellen.

Met als resultaat: sneller en goedkoper 
factureren, meer tijd voor uw klanten, minder 
discussies en meer vervolgorders.

Invantive Vision biedt de mogelijkheid om 
routinematige bedrijfsprocessen eenvoudig 
te beheersen en te automatiseren. U kunt 
de processtappen vastleggen en autoriseren. 
Daardoor is de procesflow van begin tot eind 
beheersbaar.
Voor u betekent dit dat u uw bedrijfspro-
cessen zoals orderverwerking, wijzigingen, 
klachten, goedkeuringen, contractbeheer, 
leveringen en facturatie gecontroleerd kunt 
uitvoeren. Hierdoor is de status ervan altijd 
helder en heeft u nieuwe medewerkers sneller 
ingewerkt.

“We zijn op zoek gegaan naar 
één systeem dat onze financiële 
administratie, inkoop, personeel, 
materieel, projectcalculaties en 

planningen kon bundelen. We hebben 
nog geen functionaliteiten nodig 
gehad, die niet binnen Invantive 

Vision beschikbaar zijn.”

- Han Wolterinck
Wolterinck Groenvoorziening B.V.

Invantive Vision
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Eén softwareoplossing voor het gehele workforce management

Invantive Vision laat u projecten starten, taken 
aanmaken, personeel en resources toekennen, 
uren schrijven en budgetten bewaken. Met de 
online en Microsoft Outlook interface kunt u 
personeel en resources efficiënt en effectief 
inzetten op projecten en processen.

Invantive Vision maakt het ook eenvoudig om 
projecten te factureren. De softwareoplossing 
heeft namelijk een koppeling met de meest 
gebruikte boekhoudpakketten. Het voordeel 
hiervan is dat u met één softwareoplossing 
alle soorten projecten kunt factureren.

Realtime inzicht in processen

Alloceren, registreren en beheersen

Invantive Vision biedt daarnaast met de 
query tool realtime business intelligence om 
de juiste operationele beslissingen te nemen. 
Door het uitvoeren van query scripts ontvangt 
u automatisch de status van processen 
per e-mail op vrijwel elk mobiel apparaat 
met internettoegang. Hierdoor kunt u uw 
processen automatisch monitoren.
Ook beschikt u over de gewenste inzichten 
die nodig zijn om processen aan te sturen 
en het beoogde resultaat te leveren. Met als 
resultaat: gereduceerde arbeids- en produc-
tiekosten, verhoogde productiviteit en winst.

Om uw personeelsmanagement en resource-
planningsprocessen flexibel in te richten 
heeft Invantive Vision een personeelsma-
nagementsysteem, workflow engine en 
documentmanagementsysteem. 

Invantive Vision laat u bedrijfsprocessen 
beheersen vanaf het eerste klantcontact tot 
oplevering. Met deze functies laat Invantive 
Vision u eenvoudig personeel en resources 
alloceren en reis- en werkuren registreren.



5

1.1

Realtime financiële project intelligence

Het inzichtelijk maken van projectprocessen is 
essentieel voor een optimaal bedrijfsresultaat. 
Alleen dan kunt u de juiste strategische beslis-
singen nemen en uw slagkracht vergroten. 

Met Invantive Vision heeft u een totaaloplossing 
voor het verkrijgen van financiële project intel-
ligence. De softwareoplossing stelt u in staat 
om in realtime data te analyseren voor het 
optimaliseren van uw projectprocessen.

Uw eigen rapporten met historische gegevens

Realtime business intelligence rapporten

Invantive Vision presenteert de data ook 
in eigen rapporten in een door u gewenst 
formaat, zoals Microsoft Word, Microsoft 
Excel of Adobe PDF.

Met behulp van ‘tijdreizen’ kunt u eenvoudig 
voor elk historisch moment een rapport 
opvragen met de toen bekende cijfers. Met 
als aantoonbaar resultaat een tevreden 
accountant en sneller een akkoord op uw 
jaarrekening.

Met Invantive Vision heeft u maar één softwareoplossing nodig om de verschillende bedrijfspro-
cessen te analyseren en te optimaliseren. Hierdoor heeft u meer grip op en controle over uw 
projectplanning, personeel en resources, processen, projectbudgetten en projectadministratie. 
Organisatiebreed kunt u al deze data in realtime verzamelen, verwerken en in inzichtelijke business 
intelligence rapporten weergeven.

De business intelligence rapporten geven u inzicht in de diverse projectprocessen. Invantive Vision 
heeft een realtime datawarehouse met complete audit trail en een documentmanagement-
systeem (DMS). Hierdoor is het verzamelen, opslaan, delen en beveiligen van financiële informatie 
gemakkelijk.

Door dit inzicht neemt u eenvoudig de juiste strategische beslissingen. Met als resultaat: blijvend 
geoptimaliseerde bedrijfsprocessen en vergroting van de financiële slagkracht.

Invantive Vision



6

1.1

Meer verkooporders dankzij inzicht

Om inzicht te krijgen in alle facetten van 
verkoopprocessen is de juiste software van 
belang. Invantive Vision biedt een geavanceerd 
verkoopbeheersysteem voor het inrichten en 
beheren van al uw verkoopprocessen. 

De verkoopmanagementsoftware laat 
u gemakkelijk leads en verkooporders 
verwerken, werkorders aanmaken, uw 
voorraad beheren, service verlenen en uw 
klanten factureren.

Verbeter uw service met Invantive Vision

Meer sales leads met het contactbeheersysteem (CRM)

Als u belt of e-mailt met een klant, dan legt 
Invantive Vision het contactmoment voor 
u vast. Voor u betekent dit dat u vanaf het 
eerste contact de afspraken en behoeftes 
vastlegt, beoordeelt en terugkoppelt. 
Hiermee vereenvoudigt Invantive Vision de 
administratieve handelingen en beschikt u 
altijd over de meest actuele informatie om uw 
klant de gewenste service te verlenen.

De online en Microsoft Outlook interfaces laten u vanaf elke locatie en vrijwel elk apparaat met 
internettoegang uw verkoop aansturen. Invantive Vision biedt een koppeling met de meest gebruikte 
boekhoudpakketten om deels automatisch de verkoopinformatie met uw eigen boekhoudpro-
gramma uit te wisselen.

Invantive Vision richt zich op het optimaliseren van verkoopactiviteiten en het genereren van 
meer sales leads. De verkoopmanagementsoftware heeft een klantrelatiebeheersysteem (CRM), 
documentmanagementsysteem (DMS) en een voorraadbeheersysteem. Hiermee laat Invantive 
Vision u gemakkelijk contracten en contacten beheren en meer sales genereren.
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Inzicht in uw marketingcampagnes

Realtime analyse rapporten

Optimalisatie marketingactiviteiten

Voor een hoger rendement van marketing-
campagnes is inzicht in de prestaties van de 
diverse kanalen belangrijk. Zoals inzicht in het 
aantal leads uit e-mailmarketingcampagnes, 
zoekmachineoptimalisatie en offline promotie. 

Door campagnes constant te monitoren 
kunt u uw team aansturen, de activiteiten 
optimaliseren en uw rendement verhogen. 
Invantive Vision biedt u een gestructureerde 
marketingkalender per communicatiekanaal, 
marketingteam en individuele marketeer.

De integratie met de Microsoft Outlook agenda laat u eenvoudig meerdere campagnes plannen 
en onder uw marketeers per marketingkanaal verdelen. Zo zijn direct prestaties, kosten en 
opbrengsten per communicatiekanaal en individuele marketeer inzichtelijk. 

Invantive Vision genereert namelijk realtime analyse rapporten van al uw marketingcampagnes op 
zowel individueel als organisatieniveau. Hierdoor heeft u direct inzicht in de kosten en opbrengsten 
van verschillende social media, Google AdWords, e-mail en zoekmachineoptimalisatie campagnes. 

Dit maakt Invantive Vision dé totaaloplossing om uw marketingcampagnes succesvol uit te voeren. 
Met als resultaat: meer grip en controle over uw marketingactiviteiten.

Om uw marketingactiviteiten te optimaliseren 
heeft Invantive Vision een klantrelatiebeheer-
systeem (CRM), websitetracking en analyse 
software.

Deze functies laten u binnen Invantive Vision 
specifieke marketingcampagnes opzetten en 
uitvoeren, zoals social media en e-mailmar-
keting. Door middel van automatisch 
gegenereerde rapporten krijgt u inzicht in 
bijvoorbeeld het aantal gelezen e-mails, social 
media interacties of bezochte pagina’s op uw 
website.

Invantive Vision

Vraag naar actuele prijzen en specificaties als die ontbreken als bijlage
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Cloud-based documentmanagementsysteem

Een goede en veilige informatievoorziening 
van bedrijfsgegevens is van groot belang. 
Dit geldt niet alleen voor bedrijfskritische 
informatie, maar ook voor up-to-date 
documenten en de bijbehorende toegangs-
beveiliging. Het cloud-based documentma-
nagementsysteem (DMS-software) van 
Invantive Vision laat u eenvoudig digitale 
informatie opslaan, delen en beveiligen.

Invantive Vision heeft een online en Microsoft Outlook interface. Hiermee geeft Invantive Vision u 
vanaf vrijwel elk mobiel apparaat toegang tot uw digitale informatie. Voor u betekent dit dat u altijd 
over belangrijke documenten beschikt en gemakkelijk financiële rapporten kunt opvragen. Ook 
kunt u van een project of proces in één keer het gehele dossier opvragen als PDF met daarin alle 
bijbehorende documenten, plaatjes, cijfers en contracten.

Met Invantive Vision heeft u een flexibel documentmanagementsysteem om vanaf de cloud organi-
satiebreed al uw bedrijfskritische informatie veilig te beheren. Met als resultaat: minimale fouten 
in de documentatie, vermindering van administratiekosten en optimalisatie van de informatievoor-
ziening binnen uw organisatie.

Veilig opvragen en wijzigen van documenten

Totaal projectdossier als PDF met één klik

Zodra een document gewijzigd wordt, kunt 
u via Microsoft Outlook automatisch een 
notificatie ontvangen. Invantive Vision beperkt 
hiermee het ongeautoriseerd benaderen, 
wijzigen en opslaan van documenten binnen 
uw bedrijf. Voor u betekent dit dat u altijd 
over de juiste documenten beschikt en vanaf 
iedere locatie volledige controle over de infor-
matievoorziening van uw onderneming heeft. 



Past altijd binnen uw infrastructuur!

 Gehost

Huur Koop

Beschikbaar in 11 talen!

Partners op de achterzijde van deze brochure 
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Functies Basic Midrange Enterprise Global

Projectmanagement, budget, omzet en hulpbronnenbeheer

Werkstroom management, taken en helpdesk

Tijdsregistratie en facturatie

DMS - Document Management Systeem

CRM - Klantrelatiebeheer

Invantive voor Microsoft Outlook

Invantive Online

Invantive Query Tool en Invantive Composition

Lokale gebruikers authenticatie

Koppeling met eigen boekhouding

Financiële administratie

Prognose einde werk

Contractmanagement

Gegevensbeveiliging

Microsoft Active Directory authenticatie

Kasstroomprojecties

Analyse en rapportage, bedrijfslogica en werkstromen

Tijdreizen en geïntegreerd realtime datawarehouse

Webservices

Maximaal aantal gebruikers 10 25 Onbeperkt

Maximaal onderhanden werk per project € 2,5M € 2,5M € 2,5M

Meegeleverde talen 1 1 Alle

Enterprise

Onbeperkt

€ 2,5M

2

Edities Invantive Vision

Invantive Vision



Invantive levert sinds 1992 softwareoplos-
singen voor projectmatig werkende bedrijven. 
Wij leveren softwareoplossingen voor de 
vastgoed, financiële, bancaire, groenbeheer, 
technologie en ICT sector.

Onze ervaring in project- en procesbeheersing 
stelt ons in staat complexe bedrijfsprocessen 
te optimaliseren. Met Invantive als partner 
heeft u alle kennis in huis om uw bedrijfs-
processen te optimaliseren, arbeidskosten 
te verminderen en uw bedrijfsresultaten te 
verbeteren.

Invantive BV
Westeinde 23
NL-3844 DD Harderwijk

Telefoon: +31 88 00 26 500
E-mail: info@invantive.nl
Web: www.invantive.nl

Handelsregister: 130 31 406
Bank: NL 42 RABO 01 23 4097 80
BTW: NL812602377B01
Statutair gevestigd te Roermond
Algemeen directeur: Guido Leenders

OEM
Reseller Agent

O R I G I N A L
E Q U I P M E N T
MANUFACTURER

Over Invantive Contact
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www.invantive.nl

Andere software van Invantive
Invantive 
Estate

Vastgoedsoftware

Invantive 
Control

Grip op Excel

Invantive 
Composition

Complexe documenten eenvoudig

Partners


