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Eén totaaloplossing waarbij de dagelijkse praktijk zich automatisch vertaalt naar uw 

financiële administratie. Buitendienstmedewerker of directeur, werkvoorbereider 

of receptionist, projectleider of financieel expert; met onze software laten wij al uw 

vakspecialisten op een hoger niveau werken.

Financieel versus praktijkgericht 
De meeste ERP-software is vanuit een financiële kern naar 

de werkvloer ontwikkeld. Producenten kiezen hiervoor om 

een zo breed mogelijke afzetmarkt te kunnen bedienen.  

Het zijn algemene softwarepakketten die nauwelijks tot  

geen branchespecifiek oplossingen bieden en 

bovendien niet goed aansluiten op de vaardigheden 

en werkzaamheden van uw personeel. Want door deze 

benadering worden uw medewerkers op de werkvloer of in 

de buitendienst belast met allerlei financiële werkprocessen. 

Taken die eigenlijk horen bij de werkzaamheden van een 

financieel medewerker. 

Afgestemd op uw vakmensen
Syntess Software vindt dat de werkprocessen van uw 

vakmensen de basis moeten vormen voor goede ERP-

software. Alleen dan kun je een softwarepakket ontwikkelen 

dat alle functionaliteiten biedt die nodig zijn voor de 

automatisering van specifieke bedrijfsprocessen.  

Eén totaaloplossing, herkenbaar voor al uw medewerkers, 

gebaseerd op eenmalige invoer van gegevens en waarbij 

de dagelijkse praktijk zich vertaalt naar uw financiële 

administratie. Een pakket waarmee zelfs de strengste 

accountants tevreden zijn. Vanuit deze visie ontwikkelden 

wij ons softwarepakket Syntess Atrium. 

De dagelijkse werkzaamheden 
van uw vakmensen staan centraal 

Praktijkgerichte software 
afgestemd op uw branche

www.syntess.nl
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Een samensmelting van processen 
De naam Syntess is afgeleid van het woord Synthese. Alle werkprocessen zijn met elkaar vervlochten en vullen elkaar maximaal aan. 

Geen samenraapsels van losse aan elkaar geknutselde functionaliteiten. Eén softwarepakket dat zeer sterk is geïntegreerd.  

Zelfs zo sterk dat alle onderdelen op een uniforme manier werken. 
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Maatwerk leveren vanuit uw praktijk
Syntess Atrium is een standaard softwarepakket 

dat is afgestemd op uw sector, en voelt aan als 

maatwerk.  

Onderstaand schema geeft weer welke modules 

zijn opgenomen in het totaalpakket. Per module 

kunnen er nog opties worden toegevoegd. 

Door het gebruik van parameters stellen we het 

perfect op uw situatie af. 

Afgestemd op uw branche
Ons pakket is afgestemd op project- en servicegerichte 

organisaties met monteurs of vaklieden in dienst.  

Tot onze klantenkring behoren o.a. installatiebedrijven, 

bedrijven uit de (af)bouwsector, nautische sector, 

onderhouds- en reparatiebedrijven en bedrijven uit de 

machinebouw. Eén pakket voor alles, voor binnen- en 

buitendienst en modulair uit te breiden.

Al uw bedrijfsprocessen in één pakket
De kracht van Syntess Atrium is dat integratie zover is 

doorgevoerd dat gegevens eenmalig worden aangemaakt 

en binnen alle afdelingen kunnen worden gebruikt:

 ■ CRM, Materiaal- en Artikelbeheer

 ■ Werkvoorbereiding en Logistiek

 ■ Projecten en Calculatie

 ■ Service en Onderhoud

 ■ Buitendienst Automatisering

 ■ Financiële Administratie
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Een totaalpakket voor 
elke bedrijfsgrootte
Syntess Atrium is glasheldere software 

voor project- en servicegerichte bedrijven 

die vooruit willen. Optimaal afgestemd 

op de daadwerkelijke situatie binnen uw 

bedrijf en zo flexibel dat het zelfs met u 

meegroeit of -krimpt. 

Binnen Syntess Atrium kennen we verschillende edities:

Atrium Business (2–10 fte)

Software die met u meegroeit 

Ons basispakket bestaand uit de onderdelen: 

Artikelbeheer, Relatiebeheer, Brieven, Offertes en 

Verkoopfacturen en een Rapportgenerator. Dit pakket 

is uitbreidbaar met tal van modules zoals: Financiële 

administratie, Werkbonnen, Uren, etc. 

Atrium Professional (5–100 fte) 
Totaaloverzicht voor professionals

De softwareoplossing voor uw hele bedrijfsvoering. 

Van Meer Jaren Onderhouds Prognoses (mjop) t/m 

uitgebreide Financiële dashboards en van Digitale 

Werkbonnen t/m Projecthistorie: Atrium Professional 

biedt het u allemaal. Ook kunt u het aantal gelijktijdige 

gebruikers samenstellen. 

Atrium Enterprise (100+ fte)

Volledig intracomptabel pakket  

Hoofd- en subadministratie zijn volledig geïntegreerd. 

Hierdoor worden uw onderhandenwerk en waarde 

voorraad gejournaliseerd naar het grootboek.

Wilt u een demonstratie of meer informatie? Neem 

contact met ons op via 088 - 40 80 410

Uw partners zijn onze partners 
Samenwerking voor een optimale software kwaliteit
Het ontwikkelen van branchegerichte software vraagt kennis van de markt. Om 

op de hoogte te blijven van innovaties en aansluiting te houden bij de dagelijkse 

praktijk, werken wij samen met andere partijen. We combineren kennis en ervaringen 

vanuit onze klantenkring, deskundigheid van anderen op hun specifieke vakgebied en 

eigen expertise. Het is de basis voor de kwaliteit van Syntess Atrium. 
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Inzicht in beschikbare uren,  
lopende projecten en oplevertijd 
De module Projectenplanning is een recent uitgebrachte softwarerelease en biedt real-time inzicht in de beschikbare 

uren en lopende projecten. Hierdoor kunnen nieuwe projecten effectiever ingepland worden; met als resultaat een 

haalbaar tijdbestek van de uitvoering. Dus voorkom ontevreden medewerkers en opdrachtgevers en geef ze met 

deze module een nauwkeurig beeld van de werkzaamheden tegenover de beschikbare capaciteit.

Real-time inzicht
U hebt meerdere projecten gelijktijdig lopen en deze 

dienen zoals gewoonlijk in een bepaald tijdsbestek te 

worden uitgevoerd. Bij het inplannen van een nieuw 

project is het dus van groot belang dat u inzicht heeft in 

de beschikbare uren van het benodigde personeel en de 

status van de lopende projecten. 

Projectenplanning
De module Projectenplanning maakt dit mogelijk. U kunt 

zelfs bij het afgeven van een offerte al rekening houden 

met de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten. 

Onderbezetting wordt dan ruim van te voren opgemerkt. 

Hierdoor geeft u uw opdrachtgever een nauwkeurig 

beeld van de verwachte oplevertijd. En indien de 

verwachte oplevertijd niet aansluit op de gewenste 

oplevertijd, dan kunt u tijdig actie ondernemen door 

bijvoorbeeld het aannemen van nieuw personeel of het 

inschakelen van derden. Daarnaast komt door de module 

ook structurele overcapaciteit aan het licht zodat u kunt 

overwegen in te krimpen op uw personeelbestand.

Het systeem houdt rekening met 
vakantie, studie of andere 

factoren waardoor werknemers 
niet in te plannen zijn

Syntess Planscherm
Syntess Atrium beschikt ook over een planscherm.  

Alle ingeplande taken via projectplanning, 

serviceplanning of andere urensoorten 

zoals verlof/ziekte staan hier overzichtelijk 

weergegeven. U treft hier dus een totaalplanning 

aan van alle ingeplande zaken met betrekking 

tot uw werknemers. Het planscherm staat 

tevens in verbinding met een webbased 

werkbonnenmodule waarbij uw monteurs of 

vaklieden in de buitendienst digitaal kunnen 

worden aangestuurd. 

 

Wilt u meer informatie? Ga naar www.syntess.nl

Begroten en plannen
In Projectenplanning kunt u begroten en plannen. 

Begroten is alvast capaciteit voor projecten reserveren 

voor langere termijn. Via de planfunctie kunt u 

projecttaken inplannen voor uw monteurs of vaklieden. 

Projectenplanning werkt nauw samen met het Planscherm 

waarin de planning van monteurs/vaklieden wordt 

gemaakt. Sterker nog… beide schermen zijn gebaseerd 

op dezelfde tabel. Wat in het ene scherm gewijzigd wordt, 

werkt direct door in het andere scherm.  

Zo beschikt u altijd over de laatste stand van zaken.



  

Het voordeel van een  
Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)
Een MJOP is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties (onroerend goed 

of vastgoed). Met MJOP slaagt u erin om onderhoud op het meest geschikte moment uit te voeren en zodoende storingen te voorkomen.

Waarom MJOP?
De meest voorkomende reden om een MJOP te willen, 

is om grip te krijgen op toekomstige kosten van het 

uit te voeren onderhoud en/of de vervanging van 

(onderdelen van) installaties. Een onderhoudsplan is 

dan essentieel wanneer een eigenaar of een gebruiker 

voor het vastgoed strategische plannen wil opstellen. 

Vanuit de strategie ontstaat een financieel beleid. Dat 

beleid vraagt om een gedegen, goed onderbouwde en 

begrijpelijke planning van het onderhoud en inzicht in de 

te verwachten kosten.

Groeiende behoefte vanuit opdrachtgevers
Steeds meer organisaties, waarvoor u werkzaamheden 

verricht, eisen dat u een softwarematige systematiek 

toepast om te voldoen aan de voorbereiding, uitvoering 

en rapportage van de onderhoudsplanning. Dit laatste 

punt vindt overigens plaats via een webportal van Syntess 

Atrium. Woningbouwverenigingen, scholen, VVE’s en 

overheidsinstellingen zullen steeds meer opdrachten 

plaatsen bij bedrijven die MJOP softwarematig 

ondersteunen. Het is dus zaak goed na te denken 

of u MJOP ook in uw organisatie wilt implementeren, 

strategisch of wellicht zelfs als commercieel instrument, 

om u te onderscheiden van uw vakgenoten. Onze eigen 

buitendienstmedewerkers kunnen u hierbij helpen. 

    Prognose
Inzicht in de toekomstige jaarkosten over een zelf 

te bepalen periode. Welke kosten getoond worden 

(begrotingen, contractprijzen, vervangingskosten of 

herstelkosten) is door de gebruiker zelf in te stellen.

 Planning
MJOP Planning biedt u inzicht in verleden (uitgevoerd 

onderhoud), heden (nu gepland onderhoud) en toekomst 

(voorgenomen onderhoud). Via de verschillende iconen 

ziet u per servicecontract wanneer onderhoud is 

uitgevoerd, gepland staat of uitgevoerd gaat worden.

 Conditieregistratie
De kwaliteit of conditie van de installatie zegt iets over de 

kans op storingen. Per installatie is het resultaat van de 

laatste conditiemeting direct inzichtelijk. Dit via een eigen 

conditiemeting of gebaseerd op NEN-condities.
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Gebrek aan visie
Nog steeds ontbreekt er regelmatig een visie op 

vastgoed en het daaruit ontwikkelde beleid. Het gevolg is 

dat er uitsluitend financiële criteria zijn om beslissingen te 

nemen over al dan niet uit te voeren onderhoud. Er wordt 

dus onderhoud uitgevoerd omdat er op dat moment geld 

beschikbaar is.

Onderhoud op het juiste moment
Met MJOP slaagt u erin om het onderhoud op het meest 

geschikte moment uit te voeren. Bovendien wordt het 

primaire bedrijfsproces van uw klant niet verstoord 

doordat u op strategisch gekozen momenten het 

onderhoud kunt plannen. 
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Sneller factureren is sneller betaald krijgen
In een traditioneel bedrijf zien we nog steeds dat 

de facturen pas weken na de uitvoeringsdatum 

worden verwerkt en verstuurd. Logisch, want 

handgeschreven bonnen moeten door de uitvoerende 

monteur eerst worden ingeleverd op kantoor bij de 

administratieafdeling. Vervolgens worden alle gegevens 

overgetypt en worden tot slot nog handmatig verwerkt in 

de factuur. Dit kost onnodig tijd en leidt niet alleen tot een 

vertraging van uw cashflow; de ervaring leert dat klanten 

dan ook pas later betalen. Met de digitale werkbon van 

Syntess Software kan de factuur na uitvoering van de 

werkzaamheden direct verstuurd worden.

Grip op uw buitendienst
Ieder bedrijf streeft naar tevreden en terugkerende 

klanten. Daarom is het noodzakelijk dat de 

werkzaamheden goed en effectief worden uitgevoerd 

binnen de kortst mogelijk tijd. Maar binnen een traditionele 

setting moeten de monteurs eerst naar kantoor komen 

om hun bonnen op te halen. Of ze worden gemaild om 

vervolgens eerst te worden afgedrukt door de monteur. 

Dit kost onnodig veel tijd die uiteraard beter benut kan 

worden. Daarnaast heeft de planner geen inzicht in waar 

de monteur zich bevindt, of hij al onderweg is naar de 

klant of dat de werkzaamheden binnen de bepaalde 

tijd worden uitgevoerd. Bij een bedrijf met slechts een 

paar monteurs in dienst kan dit nog telefonisch, maar 

ook dan kamp je met problemen zoals niet bereikbaar 

zijn, kwijtraken van bonnen, administratief overtypen op 

kantoor en handmatig verwerken van facturen. Kortom, er 

is nauwelijks controle en het risico op fouten is groot. 

Efficiëntere aansturing en logistiek
Met de planmodule van Syntess Atrium wordt de 

aansturing van uw buitendienst anders georganiseerd. 

Door de integratie van de planmodule met de 

digitale werkbon beschikt de planner over een 

volledig automatische koppeling tussen de klant, 

buitendienstmedewerker en de administratie.

De planner staat centraal, omdat de logistiek van 

dagelijkse storingen en werkzaamheden worden 

vastgelegd op kantoor in Syntess Atrium. 

Deze informatie wordt verwerkt in een digitale werkbon 

die dient als werkdocument voor de monteur.  

Ze geven enerzijds informatie over de uit te voeren 

werkzaamheden, anderzijds om na uitvoering van 

de werkzaamheden de administratie te voorzien van 

verbruikt materiaal en besteedde uren die eventueel 

gefactureerd kunnen worden. De monteur kan alle 

werkbongegevens inzien, aanvullen en terugsturen naar 

de planner via een tablet.

Meer informatie? Ga naar www.syntess.nl

Buitendienst, de laatste schakel  
in het automatiseringsproces
Buitendienstautomatisering is een actueel onderwerp. Denk alleen al aan het toenemende gebruik van mobiele applicaties door 

buitendienstmedwerkers die met een tablet en/of smartphone zijn uitgerust. Applicaties zoals de digitale werkbon om snel en adequaat 

servicemonteurs aan te sturen en dubbel werk op de administratie te voorkomen. Zo kunt u sneller factureren.

De papieren werkbon wordt vervangen door de digitale werkbon
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Planning en aansturing
De planner werkt met het Syntess Planscherm. Op het planscherm worden in een 

verticale lijst de buitendienstmedewerkers met daarnaast horizontaal de tijdbalk 

weergegeven. De beschikbaarheid van de medewerkers is duidelijk zichtbaar, 

reeds geplande afspraken (zoals werkbonnen, verlof, etc.) staan in het scherm 

voorzien van een kleur en icoon. De werkbonnen kunnen eenvoudig naar de 

gewenste plek in de tijdbalk worden gesleept. Uiteraard in de regel van de 

betreffende monteur. 

Uitgelicht
Dashboards 
U als ondernemer stuurt uw organisatie 

aan en bent eindverantwoordelijk voor het 

resultaat. Om een goed beleid te voeren is 

het dus van belang om inzicht in de cijfers 

en omstandigheden te hebben. Het lezen 

van cijfers in rapporten kost veel tijd en 

energie en biedt niet altijd de informatie 

die u wilt hebben. 

Om die reden heeft Syntess de mogelijkheid gecreëerd 

om binnen Syntess Atrium dashboards te gebruiken die 

in een oogopslag de stand van zaken weergeeft. Deze 

betreffen bijvoorbeeld de operationele doelstellingen 

die u wilt meten. Bij de operationele doelstellingen zoekt 

de organisatie naar Key Performance Indicators (KPI), 

waarmee de prestaties beoordeeld kunnen worden en 

indien nodig, tijdig worden aangepast of bijgestuurd. 

Loopt u voor op omzet op prognose of loopt u achter,  

is het aantal afspraken van uw buitendienst op schema,  

is de waarde van uw voorraadpositie op niveau, heeft u 

alle brieven vandaag geautoriseerd, etc. 

Real-time inzicht in de status
De geplande werkbonnen ziet de monteur op zijn tablet. Door pictogrammen op 

het planscherm ziet de planner real-time of de monteur onderweg is (dus rijdt), 

bij de klant aan het werk is of met de klant aan het afronden is. Het geplande 

blokje voor de planner is dan online voorzien van een auto (onderweg), een 

gereedschapskist (uitvoering) of een pen (administratie).

Afhandeling en administratie
Op het moment dat het pen-icoontje wordt weergegeven is de monteur de 

gebruikte materialen en gewerkte uren aan het registreren op de digitale 

werkbon. Vervolgens kan de klant de bon aftekenen met een digitale 

handtekening. Direct daarna wordt de inhoud van de bon weergegeven in de 

werkbonnenmodule van Syntess Atrium. Er is dus geen administratieve kracht 

meer nodig om bonnen over te typen. Ze hoeven alleen gecontroleerd te worden. 

De planner ziet het moment waarop de bon is teruggezonden. De duur van de 

vooraf ingeplande bon wordt aangepast naar de tijd dat de monteur daadwerkelijk 

bezig was. Hierdoor ontstaan overlappingen of openingen in het planscherm. 

Anticiperen en bijsturen
De planner kan anticiperen in het belang van klantafspraken. Loopt het werk uit 

dan kan de planner tijdig bellen met de volgende klant om de gemaakte afspraak 

te verzetten, of de bon verplaatsen naar een monteur die op dat moment wel 

beschikbaar is. Door het actuele statusinzicht kan de planner ervoor zorgen dat er 

een evenredige verdeling van werk is, dat overwerk zoveel mogelijk kan worden 

voorkomen en dat klanten op tijd worden geholpen. 

Afhandeling
Facturen kunnen dezelfde dag nog worden verstuurd. Grotere opdrachtgevers 

zoals een woningbouwcoöperatie kunnen via het Syntess Atrium Klantenportal 

online zien wat er wanneer is uitgevoerd inclusief de financiële afhandeling. 

In vijf stappen naar een 
efficiëntere buitendienst
Syntess Software is gespecialiseerd in het bieden van digitale draadloze oplossingen 

voor de buitendienst. Met name de digitale werkbon is een zeer belangrijk instrument 

om snel en adequaat uw servicemonteurs aan te sturen en dubbel werk op de 

administratie te voorkomen. 
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Praktische visuele weergave
De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven in de vorm 

van klokjes met meters, stoplichten of staafdiagrammen. 

De meters geven een rood, oranje en groen gebied aan. 

Berekeningen vinden op de achtergrond plaats. Staat 

de meter in het groen dan hoeft u bijvoorbeeld geen 

actie te ondernemen, staat hij op oranje dan is alertheid 

geboden en staat hij op rood dan is het zaak om de 

achterliggende reden op te sporen. Eén druk op de knop 

brengt u direct bij de oorzaak. Met dashboards hebt u 

in een oogopslag de actuele stand van zaken, en kunt u 

bijsturen zoveel mogelijk voorkomen.

Voor meer informatie bent u van harte welkom op een van onze seminars (zie achterzijde van dit Synformatief) of kunt  

u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze buitendienstmedewerkers via telefoonnummer: 088 - 40 80 410.
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Syntess Software, ERP- en mobiele software voor vakmensen
Syntess Software kent uw branche als geen ander. Onze vakkennis van uw werkprocessen 

vormt de essentiële basis voor goede erp-software. Wij bieden één totaalpakket, modulair 

opgezet met een naadloze integratie tussen projectadministratie en service & onderhoud.

Syntess Seminars 
Bezoek onze seminars en ontdek de mogelijkheden van 

digitaal en efficiënt werken waarbij het gebruik van de 

digitale werkbon, internetplannen en het webportal 

centraal staat. Deelname is gratis en verplicht u tot niets. 

Aanmelden kan via www.syntess.nl/aanmelden.  

Reageer wel snel, want het aantal plaatsen is beperkt!

✓  Live presentatie
✓  Internetplannen
✓  Webportal
✓  Digitale werkbon
✓  E-factureren
✓  Tips en trucs

Seminars in het voorjaar van 2017 

10 maart Amsterdam ArenA, Amsterdam 

7 april  Willem II Stadion, Tilburg  

15 juni  Parkstad Limburg Stadion, Kerkrade 

5 juli  GelreDome, Arnhem

Syntess Software vond twee jaar 

geleden in de mentaliteit van Ireen, 

haar gedrevenheid, fantastische 

prestaties en Hollandse imago een 

passende ambassadeur. Want waar 

wij ons succesvol bezighouden met 

het ontwikkelen van ingenieuze 

softwareoplossingen, staat Ireen borg 

voor grote prestaties op schaatsgebied.

Onlangs tekende ze een nieuw contract tot eind 2018 

en blijft Nederlands beste sportvrouw aller tijden 

verbonden met ons bedrijf. Dat vraagt ook om ambitie 

vanuit onze organisatie. Onze missie is project- en 

servicegerichte bedrijven de beste software te bieden 

met de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid. 

Een missie waarbij we zeker geïnspireerd worden door 

de prestaties van Ireen.

Doelen worden topprestaties
Ook nu stapelen de successen zich op.  

Naast meervoudig Olympisch- en Wereldkampioen 

allround schaatsen werd Ireen in januari Europees 

kampioen allround en pakte zij de titel Nederlands 

kampioen sprint.

Voor de komende periode staan wederom 

belangrijke wedstrijden gepland zoals de 

Wereldkampioenschappen allround in Gangneung 

te Korea. Het ultieme doel van Ireen is om op vier 

opeenvolgende spelen Olympisch kampioen te 

worden, wat een absoluut unicum is. In 2018 zal zij in 

Pyeongchang alles op alles zetten om ook die vierde 

Olympische titel op rij te bemachtigen.

Het spreekt voor zich dat wij ontzettend blij zijn met 

deze topatleet en gaan er vanuit dat ze ook dat doel 

zal behalen. Samen gaan we voor goud!

Ireen Wüst en Syntess 
Software gaan samen 
voor goud!
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Bezoek onze website www.syntess.nl/seminars voor een actueel overzicht 

van de seminaragenda van 2017.


