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Evenementen

In de markt is een duidelijke trend waar te nemen dat bedrijven steeds meer aandacht hebben 

voor de automatisering van hun technische buitendienst. De twee belangrijkste redenen hiervoor 

zijn een eis van opdrachtgevers en het streven naar meer efficiëntie en flexibiliteit.

Een eis van opdrachtgevers
Door toenemende behoefte aan controle en sturing 

stellen opdrachtgevers de eis om realtime inzicht te 

hebben in lopende en uitgevoerde werkzaamheden, 

de bijbehorende bonnen en kosten. De keuze valt dan 

op bedrijven die aan deze eisen kunnen voldoen.

Meer efficiëntie en flexibiliteit
De andere reden is dat bedrijven zelf inzien dat door 

de buitendienst te automatiseren er meer grip komt op 

de efficiëntie van de dagelijkse werkzaamheden.  

De flexibiliteit en planningskracht nemen toe en 

uiteindelijk bespaart deze verbetering op kosten.  

U voorkomt o.a. het handmatig, en daarmee 

foutgevoelig, overtypen van werkboninformatie  

zoals verbruikt materiaal en uren.

Ik wil mijn buitendienst automatiseren! Wat nu?
Om succesvol uw buitendienst te automatiseren, 

is het aan te bevelen om eerst na te denken over 

de gevolgen voor de inrichting en verwerking van 

uw bedrijfsprocessen, de inzet en capaciteit van 

uw medewerkers, het draagvlak en de bijkomende 

risico’s en valkuilen. Stel uzelf daarom eerst een 

aantal belangrijke vragen, die de eerste stappen 

vormen naar een goede beslissing en succesvolle 

buitendienstautomatisering. 

De eerste stappen
In dit Synformatief belichten we de eerste belangrijke 

vraag ‘Waar moet mijn ERP-kantoorautomatisering 

aan voldoen?’ en helpen we u op weg richting een 

succesvol automatiseringstraject. 

syntess.nl/events

http://www.syntess.nl/events
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De keuze voor het automatiseren  
van de technische buitendienst
Waar moet mijn ERP-kantoorautomatisering aan voldoen?
Voor de buitendienst heeft u ongetwijfeld te maken met werkbonnen waarop administratieve gegevens verwerkt moeten worden voor o.a. 

urenregistratie, materiaalbeheer, planning, facturering, projectenadministratie etc. In de situatie met buitendienstautomatisering zullen de 

werkbonnen vervangen worden door digitale werkbonnen. Grote kans dat dit ook gevolgen heeft voor uw kantoorautomatisering. 

Download de complete Whitepaper
Dit artikel is onderdeel van de Whitepaper ‘De keuze voor het automatiseren van de 

technische buitendienst: Vier belangrijke basisvragen voor een goede beslissing’, 

waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

1.  Waar moet mijn ERP-kantoorautomatisering aan voldoen?  

2.  Wordt het een kostbare zaak, al die apparatuur voor de buitendienst?

3.   Hoe krijg ik mijn buitendienst enthousiast voor een digitaal systeem? 

4.  Wat betekent deze stap voor mijn administratieve organisatie?

Het antwoord op al deze vragen vindt u terug in de Whitepaper, die u kunt downloaden op het volgende adres:

syntess.nl/wp-buitendienst

Koppelen versus één ERP-systeem
De aanschaf van een volledig geïntegreerd ERP-

systeem lijkt een grote investering. Echter, de praktijk 

laat zelden zien dat het koppelen van deelprocessen in 

verschillende softwarepakketten leidt tot tevredenheid en 

efficiëntie op langere termijn. Verschillende databases, 

gegevensbestanden en user interfaces brengen weer 

andere problemen met zich mee. Daarnaast moeten 

de koppelingen tussen de verschillende applicaties 

onderhouden worden. Bij een versie upgrade van een 

applicatie kan dit leiden tot nieuwe uitdagingen en dus 

onvoorziene kosten in het aanpassen van de koppeling. 

Analyseer kritisch uw huidige workflow
Wanneer u nu diverse pakketten naast elkaar 

gebruikt, kan dit de aanleiding zijn om eens te kijken 

naar een volledig geïntegreerd ERP-systeem waar 

buitendienstautomatisering een onderdeel van vormt.

 

Digitale en automatische gegevensuitwisseling
Om de gewenste efficiëntie, flexibiliteit en planningskracht 

te bereiken, is het noodzakelijk dat de digitale 

gegevens vanuit de werkbon direct en automatisch 

verwerkt kunnen worden in uw kantoorautomatisering. 

De wens om buitendienstautomatisering in te zetten 

dwingt u dus allereerst te kijken naar uw huidige 

automatiseringsproducten op kantoor. U wilt natuurlijk niet 

dat er alsnog veel dubbel werk op u afkomt, waardoor de 

efficiëntie teniet wordt gedaan. Stel uzelf daarom eerst de 

volgende vragen.

 ■  Wat zijn de integratiemogelijkheden (API) met  

mijn huidige software? 

 ■  Maak ik gebruik van meerdere  

administratie-programma’s?

 ■  Hoeveel koppelingen moeten er gemaakt worden  

om de processen op elkaar te laten aansluiten?

 ■  Moet ik deze systemen niet eerst integreren in één 

ERP-systeem?

De praktijk laat zelden zien dat 
koppelen leidt tot tevredenheid 
en efficiëntie op langere termijn

Download 
de complete 
whitepaper!

http://www.syntess.nl
http://www.syntess.nl/wp-buitendienst
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Meer weten?
Wilt u een demonstratie of meer informatie? Neem dan 

contact met ons op via telefoonnummer 088 – 40 80 410 

of download onze productbrochure.

Met Syntess Atrium werken uw 
kantoor en buitendienst echt 
integraal samen! 
Syntess Atrium is glasheldere bedrijfssoftware voor moderne technisch dienstverleners 

die vooruit willen. Wij zijn zelf ooit ontstaan vanuit een installatiebedrijf en kennen 

uw werkprocessen als geen ander. Bij ons geen samenraapsels van losse aan elkaar 

geknutselde softwareonderdelen, maar één systeem voor al uw werkprocessen.  

Van kantoor tot en met buitendienst. Eén totaaloplossing, herkenbaar voor al uw 

medewerkers, gebaseerd op eenmalige invoer van gegevens en waarbij de dagelijkse 

praktijk zich vertaalt naar uw financiële administratie.

Modulair opgebouwd en van alles voorzien 
Syntess Atrium is standaardsoftware, maar voelt als 

maatwerk omdat het geheel op uw wensen en bedrijf 

is afgestemd. Modulair opgebouwd en zo flexibel 

dat het zowel met u meegroeit of, indien nodig, zelfs 

meekrimpt. Syntess Atrium bevat niet alleen CRM, maar 

ook functionaliteiten die u normaal in andere systemen 

vindt zoals HRM, tekstverwerking en mailfaciliteiten, 

verkoopinformatie, dashboards, een rapportgenerator 

en MJOP. U hebt dus geen deeloplossingen meer nodig 

en u voorkomt ingewikkelde, niet-optimaal werkende 

softwarekoppelingen.

Functionaliteiten 
In het schema hieronder ziet u welke functiegroepen zijn 

opgenomen in het totaalpakket. Per functiegroep kunnen 

er nog opties worden toegevoegd.

Voordelen wanneer u met onze software werkt:
 ✓  Kwaliteitsverbetering van uw projecten- en 

serviceprocessen. 

 ✓ Betere procesefficiëntie. 

 ✓ Beter samenwerken binnen en buiten uw organisatie. 

 ✓  Optimaal informatie delen met klanten, 

opdrachtgevers en leveranciers.

 ✓  Actuele en relevante stuurinformatie voor  

iedere werknemer. 

 ✓ Ketenintegratie met alle belangrijke partijen. 

 ✓ Hogere klanttevredenheid. 

 ✓ Optimaal inzicht in resultaat. 

 ✓ Sterkere concurrentiepositie. 

 ✓ Professionelere uitstraling en werkwijze.

syntess.nl/brochure

Een totaalpakket voor 
elke bedrijfsgrootte
Binnen Syntess Atrium kennen we drie 

edities op basis van bedrijfsgrootte.

Iedere editie gaat uit van een bepaalde 

bedrijfsgrootte en bestaat uit een aantal 

basisfunctionaliteiten. U kunt naar wens 

extra functionaliteiten toevoegen. Zo is uw 

automatisering afgestemd op uw specifieke 

situatie en betaalt u nooit teveel.

Binnen Syntess Atrium kennen we verschillende edities:

Atrium Business (2–10 fte)

Software die met u meegroeit 

Dit basispakket bestaat 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 gehele 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.

Praktijkgerichte software 
afgestemd op uw branche

Installatie

Bouw

Nautisch

Reparatie

Onderhoud

Machine- en installatiebouw

http://www.syntess.nl
http://www.syntess.nl/brochure
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Syntess Atrium  
kent de integratie tussen 

calculatie en werkvoorbereiding.

Dit materiaal komt bij diverse leveranciers vandaan. 

Dit betekent ook dat wanneer bestellingen worden 

doorgezet er een automatische splitsing plaatsvindt 

naar voorkeursleverancier. In de installatiewereld is men 

zover dat via classificatie fabrikantsartikelen gevolgd 

en vergeleken kunnen worden tussen de verschillende 

groothandelaren.

3. Hergebruik gegevens bij werkvoorbereiding
Indien de gemaakte calculatie in opdracht komt (via een 

offerte) zou deze calculatie hergebruikt kunnen worden in 

de werkvoorbereiding. Dit vormt namelijk de eerste stap 

naar een efficiënter inkoopbeleid. Syntess Atrium kent de 

integratie tussen die twee afdelingen en laat ze naadloos 

op elkaar aansluiten. De werkvoorbereider bepaalt waar 

hij zijn materiaal vandaan haalt. In een open magazijn is 

het het eenvoudigst om al het gecalculeerde materiaal 

op project te bestellen en de grijpvoorraad apart op peil 

te houden. De werkvoorbereider kan de gecalculeerde 

materialen direct doorzetten naar de verschillende 

achterliggende groothandelaren. Bij gesloten magazijnen 

kan hij er ook voor kiezen om materiaal te reserveren en 

de rest te bestellen. In de installatiewereld bestaat een 

sterke integratie tussen installateur en  

groothandel/fabrikant. 

4. Zet orders elektronisch door!
Met afgesproken protocollen worden bestellingen 

direct elektronisch doorgezet via internet vanuit de 

werkvoorbereiding naar het ordersysteem van de 

groothandel/fabrikant. Deze laatste stuurt automatisch 

een orderbevestiging terug naar het betreffende bedrijf 

dat de bestelling heeft geplaatst. In de installatiesector 

wordt er gewerkt met ICM, ICB en ICF, Insbouw en UBL.

Materialen worden afgeleverd met een pakbon op papier 

of digitaal. De digitale factuur volgt en de software matcht 

In zes stappen naar een optimaal  
geautomatiseerd inkoopproces
Het gehele inkoopproces is een complex gebeuren. Complex doordat er veel bewerkingen in zitten. Eén van de oorzaken van de 

complexiteit ligt in het feit dat veel kleinere bedrijven geen gesloten magazijn hebben en dat het wagenpark van de buitendienst eigenlijk 

ook allemaal kleine magazijnen zijn. Inkoop van materiaal dient gecommuniceerd te worden met de groothandel of fabrikant en het 

verwerken en controleren van pakbonnen en inkoopfacturen vergen in de regel veel tijd. Volgens een recent onderzoek kost het inboeken 

van een inkoopfactuur € 20,–. Bij 1000 inkoopfacturen praten we dus over € 20.000,–. De moeite waard om het hele proces eens onder 

de loep te nemen.

1. Integreer calculatie en werkvoorbereiding
Bij veel bedrijven is er om te beginnen geen relatie 

tussen de start van het inkoopproces, de voorcalculatie 

en het verdere verloop. En dit terwijl de voorcalculatie 

met name een belangrijke start is van een efficiënt 

inkoopbeleid. Een voorcalculatie kan ook tot stand 

komen door het inlezen van een model uit Revit, een 

veel gebruikt “teken en ontwerppakket”. Hierbij zijn 

symbolen uit het modelleerpakket gelinkt aan artikelen 

uit het calculatiegedeelte. In de voorcalculatie worden 

alle kostendragers, w.o. artikelen, gebruikt om te komen 

tot een kostprijs. De gecalculeerde losse materialen of 

recepten staan in aantallen vermeld. Meestal hebben 

deze ook al betrekking op de voorkeursleverancier. 

Stelposten kunnen door de werkvoorbereider worden 

uitgewerkt. De gecalculeerde kostprijs vormt op zijn beurt 

weer de basis voor de uiteindelijke offerteprijs, afhankelijk 

van de gekozen berekeningstechniek. Sommige 

bedrijven werken met een begrotingsstaart, andere 

berekenen een toeslag op de kostprijs of berekenen 

een korting van de brutoprijs. Bij goede software, zoals 

Syntess Atrium, is er allereerst een mogelijkheid om 

artikelen in te lezen met een conversietool.

2. Artikelbestanden van uw toeleveranciers
Wanneer u artikelbestanden inleest van uw 

toeleverancier, staan deze in uw softwarepakket.  

In een moderne omgeving verloopt dit via webservices 

op internet waarbij gegevens altijd up-to-date zijn in 

uw applicatie. Uw inkoopprijzen, rekening houdend 

met uw condities, zijn beschikbaar. Uiteraard ook 

de artikelnummers en het GTIN nummer (voormalig 

EAN). Ook zijn er instanties die artikelbestanden 

beschikbaar stellen zoals 2BA en Artikelbeheer.nl. Deze 

artikelbestanden zijn geclassificeerd en bevatten zeer 

veel aanvullende informatie. Een nog andere optie is het 

gebruikmaken van de deeplinkmogelijkheid. U bevindt 

zich dan op de website van een groothandel en zoekt en 

kiest daar benodigd materiaal. Via de deeplink haalt de 

software de aangeklikte materialen op en plaatst ze in de 

voorcalculatie van Syntess Atrium. Zoals eerder gemeld 

zal in de voorcalculatie een opsomming plaatsvinden 

van benodigd materiaal met daarbij uw inkoopprijs. 

pakbonnen en facturen automatisch. De kosten en dus 

“onderhandenwerk” staan direct geboekt. Eventuele van 

tevoren opgegeven afwijkingen worden netjes door het 

systeem boekhoudkundig verwerkt. Bij dit proces komt 

eigenlijk nog nauwelijks mankracht aan te pas. Een hele 

forse besparing dus.

5. Lees inkoopfacturen elektronisch in
Buiten de branchestandaard zijn er natuurlijk veel 

bedrijven die ook elektronisch inkoopfacturen willen 

inlezen. De laatste tijd zijn er veel bedrijven actief 

geworden in de zogenaamde ‘Scan en Herken’ 

oplossingen. Daarbij wordt de inkoopfactuur van een 

leverancier onder een scanner gelegd. De scanner weet 

precies wat hij leest want de posities op het document 

van de betreffende leverancier zijn ooit eenmaal in kaart 

gebracht. Zou de groothandel zijn factuur veranderen, 

dan zijn ze ook niet meer leesbaar. Ook wordt er veel in 

PDF-formaat aangeleverd. In de volksmond noemt men 

dit ook digitaal factureren, maar dat is het dus niet.  

Het is slechts een papieren factuur in een digitaal formaat 

dat gewoon handmatig moet worden ingevoerd in het 

boekhoudsysteem of met Scan en Herken moet worden 

omgezet. Wat veel organisaties echter vergeten is dat er 

een standaard formaat is, UBL 2.0 genaamd. Dit formaat is 

echt breed geaccepteerd. De meeste financiële software 

kent dit formaat en het is een kwestie van vragen aan uw 

leverancier om de inkoopfacturen op die manier aan te 

leveren. Voor de installatie- en bouwwereld wordt ook 

nog Insbouw 2.0 en Insbouw 3.0 gebruikt.

6. Gebruik intelligentie uit uw software
Geavanceerde financiële software kan overweg met 

zogenaamde scenario’s. Hierbij kunnen woorden 

worden vastgelegd en herkend. Stel, men legt het woord 

‘verzekering’ vast en er komt een factuur binnen van Univé, 

dan wordt dit op de kostenplaats ‘Verzekeringskosten’ 

geboekt. Denk aan accountantsfacturen of facturen van 

leasemaatschappijen waarbij kentekens staan vermeld. 

Door het kenteken aan de naam van de berijder te 

koppelen, worden de kosten bijvoorbeeld ook automatisch 

geboekt op de medewerker. 
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Bent u al BIM-ready?
De een heeft er weleens van gehoord, voor de ander is het een ver-van-mijn-

bed-show: BIM. Vraagt u zich af: Wat is het? Wat zijn de voor- en nadelen?  

Is het iets voor ons? Hoe maak ik het proces efficiënter? Bezoek dan kosteloos 

de BIM Live Experience op 26 oktober in Classic Park te Boxtel. Ga voor meer 

informatie of om u aan te melden naar www.syntess.nl/events.

Samenvatting BIM Live Experience 8 juni
Op 8 juni vond in het BIMhuis te Amsterdam de BIM Live Experience plaats. 

Van de ruim 200 bezoekers bleek ruim 80% al eens een BIM-project gedaan te 

hebben. Maar hoe doe je dat efficiënt, tijdsbesparend en kostenbeheersend? 

Organisator Stabiplan, Syntess Software, ABB, Roodenburg en Steboma 

deelden hun kennis en ervaring en spraken over de nieuwste trends en 

ontwikkelingen. Dit leverde voldoende stof tot gesprek en nadenken.  

Eén ding was zeker: BIM is (A)Live!

Meer weten?
Wilt u meer verdiepende informatie over het 6D model van Syntess Atrium?

Wat is BIM?
BIM staat voor Building Information Modeling en maakt het mogelijk dat alle partijen die 

bij een bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde gegevens vanuit één digitaal 

(3D) model. Een BIM-model is te zien als een gedeelde kennisbron (of bestand) met 

informatie over een gebouw dat dient als basis voor het nemen van besluiten tijdens de 

gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, 

tijdens het beheer (service en onderhoud) tot de sloop van het gebouw. Iedere partij 

heeft toegang tot het BIM, haalt hier informatie uit, bewerkt deze voor eigen doeleinden 

en stopt eventueel weer informatie terug in het BIM. De samenwerking wordt hierdoor 

geoptimaliseerd en onnodige kosten worden voorkomen.

Van BIM naar ERP
Alle betrokken partijen leveren, verkrijgen en bewerken hun data in het informatiemodel 

en werken zodoende met dezelfde gegevens. Het vervolgproces, de uitvoering, vindt 

plaats in de ERP-pakketten van de uitvoerende partijen zoals bouwbedrijven, installateurs 

en andere betrokken project- en servicegerichte bedrijven. Het komt er dus op neer  

dat we vanuit BIM, informatie kunnen inlezen om te kunnen gebruiken in diverse 

processen binnen het ERP-systeem, zoals calculeren, werkvoorbereiding, service en 

onderhoud en MJOP.

De voordelen op een rij
 ✓ Data rechtstreeks vanuit het BIM model in uw ERP.

 ✓  Altijd werken met actuele data voor o.a. calculatie en werkvoorbereiding.

 ✓  BIM data als uitgangspunt voor uw serviceadministratie.

 ✓ Voor het optimaliseren van de samenwerking.

 ✓ Werken met BIM data verkleint de kans op faalkosten.

 ✓  U haalt meer opdrachten binnen omdat u BIM-proof kunt werken.

BIM, wat moet je er nu eigenlijk mee?
Als technisch dienstverlener heeft u mogelijk te maken met BIM. Maar wat is BIM? Wat kunt u met BIM in uw ERP-systeem?  

Wat zijn de voordelen? We leggen dit graag uit, zodat u met de BIM-koppeling in onze ERP-software rechtstreeks kunt werken met actuele 

data voor o.a. uw kostprijsberekening, calculatie, logistiek, inkoop, projectenplanning, service en onderhoud van installaties en objecten.

Het 6D model van BIM en Syntess Atrium
In het BIM-proces kunnen we verschillende fases onderscheiden, aangeduid met een cijfer 

en de letter “D” dat staat voor Dimensie of Datamodel. Startend met “plat” 2D tekenen 

naar 3D modelleren door diepte hieraan toe te voegen. Het visualiseren van details op de 

werktekeningen wordt mogelijk waardoor clashes tussen verschillende werkdisciplines op 

deze wijze beter inzichtelijk gemaakt worden. Vanaf 4 staat de letter “D” voor de data uit 

het BIM-model. In 4D wordt het planproces van uitvoering gekoppeld aan het 3D-model 

waarbij 5D als doel heeft om de kosten van het bouwproces inzichtelijk te maken.  

6D slaat dan tenslotte op het gebouwenbeheer na oplevering. Vertalen we deze D-fases 

naar Syntess Atrium dan levert dit het volgende plaatje op.

syntess.nl/BIM

Alle betrokken partijen leveren, verkrijgen en 
bewerken hun data in het informatiemodel en 

werken zodoende met dezelfde gegevens.

3D
Modelleren

3D
Modelleren

3D
Modelleren

http://www.syntess.nl/events
http://www.syntess.nl/BIM


Wanneer uw werkwijze echter voor verbetering vatbaar 

is (of wanneer er geen controle was op de invoer van uw 

data), dan is het slimmer om niet teveel te converteren. 

Beginnen met een schone lei geeft u de mogelijkheid 

om met een frisse blik alle mogelijkheden van de nieuwe 

software te benutten. U zit dan niet in het keurslijf dat 

is neergelegd door de oude software. Uiteraard helpen 

onze specialisten u graag om die inschatting en de 

uiteindelijke keuze te maken.

Zorgvuldige conversie
Een goede conversie kost tijd. Het vergt expertise en 

aandacht om een goed eindresultaat te waarborgen.  

Bij de standaard imports zitten standaard controles 

om het u te melden als er iets niet klopt. Bij de grotere 

conversies past de Syntess-medewerker zijn kennis 

en kunde toe om de uitkomst te checken. Iedere 

maatwerkconversie bij Syntess Software doorloopt 

globaal de volgende stappen:

1.  Bespreking 

Bespreken en vastleggen van wensen en (on)

mogelijkheden.

2.  Proefconversie 

Overzetten van gegevens naar een proefdatabase.

3.  Controles 

Controleren van het resultaat en vastleggen van 

bijzonderheden en acties.

4.  Uitlevering 

Uitleveren van de proefdatabase en bespreken van 

bijzonderheden en acties.

5.  Testen 

Doornemen van de proefdatabase om te bepalen of 

de opzet aansluit met de gewenste werkwijzen.

6.  Aanpassingen (optioneel) 

Doorvoeren van wijzigingen in de conversie.

7.  Proefconversie (optioneel) 

Herhaling van de proefconversie n.a.v. aanpassingen.

8.  Definitieve conversie 

Definitief overzetten van actuele gegevens naar de 

live-database.

Bij de laatste stap worden ook weer alle controles 

uitgevoerd om te garanderen dat u probleemloos in uw 

nieuwe database kunt werken. Een goede conversie is 

doorslaggevend voor het succes van uw automatisering!

Veilig overstappen naar Syntess Atrium 
Syntess Software is al jarenlang specialist in het 

overzetten van gegevens uit andere systemen.  

Daardoor weten we als geen ander dat er bij een 

overstap met een hoop zaken rekening moet worden 

gehouden, om koste wat kost dataverlies en onnodige 

problemen te voorkomen. Je kunt zeggen dat we het tot 

een kunst hebben verheven. Zo leveren wij honderden 

standaard programma’s voor het inlezen van artikelen 

en condities van toeleveranciers. Deze tools zijn zo 

gemaakt dat u ze zelf kunt bedienen. U kunt ze eenvoudig 

herhalen om altijd de actuele artikelen en prijzen in uw 

systeem te hebben. Voor eenmalige conversies kennen 

we andere oplossingen. Zo hebben we een eigen 

programma ontwikkeld om gegevens uit de vorige editie 

(Syntess Prisma) over te zetten naar Syntess Atrium. 

Maar ook als u gebruikmaakt van derde-partijsoftware 

zijn er legio mogelijkheden om uw gegevens via een 

maatwerkconversie mee te nemen naar Syntess Atrium.

Gemakkelijk overstappen dankzij importfuncties
Bij conversies zetten wij consultants en gespecialiseerde 

programmeurs in. Syntess Software heeft zelfs een 

gespecialiseerd team van consultants opgezet, het 

overstapteam. Conversie door Syntess biedt gemak, 

maar is zeker niet noodzakelijk. U kunt ook zelfstandig 

conversies uitvoeren mocht u dat willen. Zo kent Syntess 

Atrium meer dan 25 standaard importfuncties om externe 

bestanden in te lezen, zoals relaties, bedrijfsmedewerkers, 

grootboekrekeningen en installaties.

Verbeterslagen maken
Een goede conversie heeft grote voordelen. Zo bespaart 

u zichzelf veel invoertijd, want duizenden regels kunnen 

in één keer geautomatiseerd worden overgezet. Zo heeft 

u snel een gevulde administratie waarmee u aan de slag 

kunt. Conversie kent echter ook nadelen. Zo bepaalt de 

manier van werken in uw oude software hoe de gegevens 

zijn vastgelegd. Wanneer uw werkwijze optimaal was, 

dan is het verstandig om dat voort te zetten en kunt u 

besluiten om veel zaken letterlijk over te nemen.  

www.syntess.nl

Uitgelicht
Het Relatiedossier
Bij veel bedrijven is het snel opzoeken 

van relatiegebonden informatie een 

moeizaam en tijdrovend proces. Het 

Relatiedossier biedt de oplossing en geeft 

u direct inzicht in alle klantgegevens.
 
De basis!
Volgens de Syntess filosofie zijn er in basis twee 

belangrijke gegevenscategorieën. Gegevens die men 

overal in een softwarepakket gebruikt. Dat zijn met 

name relaties en artikelen. Of u nu een factuur maakt, 

een bestelling doet, een project opent of een betaling 

uitvoert, iedere keer is dat ten name van een relatie, 

een instantie, debiteur, crediteur, prospect etc. Binnen 

Syntess Atrium noemen we dat in de verzamelnaam 

“relaties”. Een relatie kan zowel debiteur, crediteur of 

een andere rol hebben. Van belang is dat een relatie 

in de database maar eenmalig voorkomt en dat een 

mutatie slechts eenmalig hoeft te worden doorgevoerd, 

bijvoorbeeld bij een adreswijziging.

 

Efficiënter relatiebeheer
In alle productonderdelen van Syntess Atrium 

kunnen relatiegegevens worden gebruikt. Denk aan 

facturatie, correspondentie, orderinvoer, aanmaningen, 

inkoopfacturen, acties, projecten, contracten en nog 

veel meer. Voor de invoer van een nieuw document 

is het ideaal dat de relatiegegevens op allerlei items 

kunnen worden gezocht en toegepast. Denk aan “op 

naam, adres, postcode, plaats” etc. Wordt u echter door 

een relatie gebeld, dan zou u vervolgens afhankelijk 

van de vraag de betreffende module moeten openen 

om de vraag van de klant te kunnen doorgronden. Heeft 

de klant een vraag over een rekening en een werkbon, 

dan dient u al in twee verschillende onderdelen van het 

pakket te zoeken. En dat is niet efficiënt! Om die reden 

heeft Syntess Software een dossierfunctie ontwikkeld.

 

Klanten sneller helpen
In het relatiedossier komen alle documenten vanuit 

één relatie uit de verschillende pakketonderdelen op 

één overzicht samen. Wordt u bijvoorbeeld gebeld, dan 

gaat u naar het dossier, zoekt snel de relatiegegevens 

erbij en vanuit de relatie kunt u direct alle informatie 

van de klant zien. Heeft hij openstaande nota’s, heeft 

hij offertes of brieven die van belang zijn, staan er 

bonnen open, is er onderhandenwerk, heeft iemand 

een actie openstaan, zijn er ingescande ontvangen 

documenten van de relatie enz. Deze krachtige tool, 

het Relatiedossier, is een ongelofelijk belangrijk 

productonderdeel. Niet alleen scheelt het heel veel 

zoekwerk, de klant kan ook altijd direct te woord 

gestaan worden. Hierbij krijgt de klant bovendien het 

gevoel dat u uw organisatie goed op de rit heeft staan. 

Dat schept vervolgens weer extra vertrouwen.

 

Alle gegevens in één oogopslag
Het invoeren van nieuwe documenten vindt plaats in 

de module waar het document betrekking op heeft. 

Facturen maken in de module Factureren, werkbonnen 

maken in de module Werkbonnen, offertes maken in de 

module Brieven etc. Het relatiedossier werkt andersom, 

gaat uit van de klant en haalt alle klantgerelateerde 

informatie op uit de verschillende modules en 

presenteert deze in één overzicht.

Een succesvolle datamigratie
Gemakkelijk overstappen naar Syntess Atrium
Bij Syntess Software kennen we conversie als het overzetten van gegevens uit andere 

softwareoplossingen naar ons programma. Zo converteren we basisgegevens als artikelen 

en klantbestanden, maar behoort ook een complete serviceadministratie met behoud van 

werkbonhistorie, onderhoudsdatums en abonnementsprijzen tot de mogelijkheden.  

Een goede conversie zal u een berg werk uit handen nemen. Het heeft namelijk een enorme 

meerwaarde voor uw onderneming en voor de automatisering van uw werkprocessen. 

We leveren honderden 
standaard programma’s voor 
het inlezen van artikelen en 

condities van toeleveranciers. 



Go-Lives in 2017
In de eerste helft van het jaar hebben we weer veel nieuwe Syntess Atrium klanten mogen verwelkomen. En zoals altijd vieren we alle 

opleveringen van onze software met een heerlijke taart. Hieronder ziet u enkele beelden van deze feestelijke momenten. Namens alle 

medewerkers van Syntess Software heten we alle nieuwe klanten nogmaals van harte welkom en wensen hen veel gebruiksgemak!

Nieuws

Vanaf 1 juli 2017 dient u per geïnstalleerde kabel aan te geven:

1.  Welke kabels zijn gebruikt en aan welke CPR-classificatie deze kabels voldoen. 

2.  Welke berekening u hebt gebruikt om tot de brandklasse van deze kabels te komen. 

Voor het eerste punt kunt u gebruikmaken van externe rekenprogramma’s.  

Bijvoorbeeld op de site van uw kabelleverancier. Het tweede punt leidt tot extra 

dossiervorming. U moet immers kunnen aantonen welke kabel(s) is gebruikt en wat daarvan de 

brandklasse is. Daarnaast heeft iedere goedgekeurde kabel een DoP-nummer en bijbehorend 

document waarin staat dat de kabel is goedgekeurd voor de betreffende brandklasse.  

Binnen Syntess Atrium bieden we diverse mogelijkheden voor verwerking en registratie:  

https://www.syntess.nl/Items/nl-NL/nieuws/2017/nieuwe-wetgeving-cprclassificatie-kabels

Bent u koeltechnisch installateur? Per 1 juli 2017 zijn twee wijzigingen in werking  

getreden in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.  

De eerste wijziging betreft een nieuwe versie van de BRL100 (1.2) en de BRL200 (1.2).  

De tweede wijziging betreft verder uitstel van de accreditatieverplichting van 1 januari 

2018 naar 1 januari 2020 voor instellingen die ondernemingen certificeren. Bezoek voor 

de actueelste gegevens over deze wijzigingen de website van de NVKL: www.nvkl.nl.

De technologie staat niet stil. Hetzelfde geldt voor uw bedrijf. De markt vraagt steeds 

meer van u en u bent altijd op zoek naar de beste oplossing. Maar wat als u die oplossing 

al in huis heeft? Samen met de Technische Unie organiseerden we op 7 juni een 

verdiepingssessie voor onze klanten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lieten we zien 

welke beproefde functionaliteiten Syntess Atrium hen al biedt om hun processen verder 

te optimaliseren. Bijvoorbeeld onze System to System-koppeling (S2S) in samenwerking 

met de Technische Unie.  Bekijk de video op www.syntess.nl/systemtosystem

Tijdens een feedbacksessie nemen we een specifiek Syntess-product of een trend 

onder de loep en wisselen we ideeën en ervaringen uit met gebruikers om te kijken of 

er optimalisatiemogelijkheden zijn. Wij leren hiervan, maar ook onze klanten onderling. 

Feedback en suggesties worden meegenomen in onze projectontwikkelingsplannen.  

Er zijn al sessies georganiseerd over F-Gassen, Projectenplanning en BIM.  

Half september staat de volgende sessie gepland over gestuurd onderhoud en de 

optimalisatiemogelijkheden van het Internet of Things. Meer weten? Volg het nieuws op 

www.syntess.nl/nieuws of neem contact met ons op.

Syntess Atrium en de nieuwe wetgeving over 
CPR-classificatie kabels

Procesoptimalisatie door elektronische 
gegevensuitwisseling volledig te benutten

Wetswijziging voor koeltechnisch installateurs: 
Regeling F-gassen en BRL100 en 200

Syntess Software feedbacksessie:  
Gestuurd onderhoud in Syntess Atrium

www.syntess.nl
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Synformatief is een uitgave van Syntess Software en wordt twee keer per jaar verspreid onder haar relaties. Inhoud of artikelen mogen zonder  

uitdrukkelijke toestemming van Syntess Software niet overgenomen worden. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden.  

Het auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoud wordt voorbehouden. Ongeautoriseerde verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het geheel of gedeelten daarvan, op 

welke wijze dan ook, is verboden.

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 Software vond ruim 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.

Presteren op hoog niveau
In 2017 tekenden Syntess Software en Ireen 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.  

Wij willen project- en servicegerichte bedrijven de beste 

software bieden met de hoogst mogelijke mate van 

klanttevredenheid. Hierbij raken we dagelijks geïnspireerd 

door de prestaties van Ireen. 

De Olympische Spelen van 2018 hebben de focus
Ireen is van plan om voor de vierde maal op rij goud te 

winnen op de Olympische Spelen. Nog nooit slaagde een 

Nederlandse sporter erin dit te bereiken.  

Als opmaat naar de Olympische Spelen in Korea 2018 heeft 

Ireen een druk schema. Dit najaar en de winterperiode 

zal Ireen deelnemen aan Het NK afstanden 27 t/m 29 

oktober. Vervolgens de World Cups: Heerenveen (10 t/m 12 

november), Stavanger (17 t/m 19 november) en Calgary  

(1 t/m 3 december). Daarna slaat Ireen de World Cup in  

Salt Lake City over voor een trainingskamp in de zon.  

Daar zal de focus liggen op fietsen. Weer even de 

basisconditie onderhouden en weerstand, vitamine D 

kweken. En dan staat eind december het Olympisch 

Kwalificatie Toernooi voor de deur, de belangrijkste 

afspraak tussen kerst en oud & nieuw. Tussen 26 en 30 

december worden de tickets voor de Olympische Spelen 

verdeeld. Vervolgens is het een kwestie van pieken en 

excelleren in februari tijdens de Olympische Spelen. 

Hopelijk komt de droom van Ireen uit: Een vijfde gouden 

Olympische medaille, gewonnen in vier Olympische Spelen 

op een rij. Dan is het doel behaald!

Ireen Wüst en Syntess 
Software gaan samen 
voor goud!
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webwerkbon

Syntess Software 
bestaat 30 jaar

1990 2000 20101995 2005 2015

Totaalleverancier
Wij bieden alles wat u nodig heeft onder één dak:

 ✓ Productontwikkeling

 ✓ Verkoop

 ✓ Accountmanagement

 ✓ Consultancy

 ✓ Support

 ✓ Trainingen

Vakkundig
140 medewerkers staan voor u paraat, met ieder hun 

eigen expertise en kennis van uw vakgebied. Al onze 

salesmedewerkers, accountmanagers, consultants en 

helpdeskmedewerkers zijn gecertificeerd.

Betrouwbaar
Onze klanten zijn zeer tevreden en 

geven ons gemiddeld een uitstekende 

beoordeling.

De cijfers achter meer dan 4000 
succesvolle implementaties

Bereikbaar
Onze Helpdesk neemt 96% van uw 

telefoontjes direct aan.

Behulpzaam
90% van uw vragen en problemen 

worden door de Helpdesk 

ogenblikkelijk opgelost.

Syntess Software is ontstaan vanuit een installatiebedrijf en bestaat inmiddels al 30 jaar.  

We hebben in die tijd ruim 4000 succesvolle implementaties verzorgd.  

Onze missie: Voor onze klanten de beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en 

administratieve ERP-software ontwikkelen, zodat zij op een hoger niveau kunnen presteren. 

Partners
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 

ondermeer samen met deze partijen.

mailto:verkoop%40syntess.nl?subject=Informatieaanvraag%20nav%20Synformatief
http://www.syntess.nl

