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Contracten
Taakverdeling
Tijdsregistratie
Margebewaking

U w Business  ! 
 

Professional Services
Project Management

Informatica & Telco Services 
Engineering & Servicebureau
Machinebouw & Onderhoud 

Metaal- & Electronica-Industrie 
Milieu & Adviesbureau 

Architecten & studiebureau
Marketing, Reclame, & Web Creation 
Installaties Technieken & Onderhoud 

 

 

R O I, daar denkt een 
manager over na ...  
Daar ben ik zeker van !

In professional services 
en projectmanagement 
is de administratieve & 
logistieke follow-up van 
cruciaal belang ...  
Daar zijn U en ik zeker 
van !

Business runnen 
betekent kort op de bal 
spelen ... 
Daar bent U zeker van !

erp & crm 
designed for success

Aktiv PRO Business Software
performante erp & crm software voor KMO

A k t i v  C o n s u l t i n g

Business Park - King Square
Veldkant 33a - 2550 Kontich

Tel. +32 (0)3 457 33 34
www.aktivconsulting.be



Visie op KMO Business Software

A k t  i v  P R O - B u s i n e s s  S o ft w a r e

 Beheers uw workflow
 met minder overhead

 Betere controle over uw
 business processen

 Delegeer vlot, neem 
 minder risico’s

 Werk met Real-time  
 management info

 Optimaliseer uw 
 time-to-cash

 Verborgen Cash-Drain   
 controleren

 Return on Investment

Return On Investment 

Bij het uitbouwen van een degelijke organisatie 
wordt elke ondernemer geconfronteerd met 
investeringen.  Telkens is er dan de reflex “Wat is 
de Return On Investment ?”  Inderdaad, uitbou-
wen betekent wikken en wegen en actuele cijfers 
interpreteren.  Wie over een up to date manage-
ment tool beschikt ligt een lengte voorop. 

Factoren die uw competitiviteit verhogen zijn 
kwaliteit, tijd en kostenkon tro le door gans 
de bevoorradingscyclus.  Anticiperen of snel 
omschakelen i.f.v. een constant veranderende 
markt vraagt snelheid, flexibiliteit, en real-time 
doorstroming van alle relevante informatie in 
gans het business process gaande van de marke-
ting over het opvolgen van lopende contracten, 
taakverdeling, tijdsverantwoording, klantorders, 
leveranciersorders, distributie, facturatie, upda-
ten van financiële informatie, enz... 

Deze administratieve follow-up is een arbeids-
intensieve zaak en een goede organisatie is dan 
ook onontbeerlijk.  En die heeft u al.  Het geheel 
wordt pas rationeel wanneer dit ondersteund  

wordt door een geïntegreerd softwareconcept dat 
al die elementen bevat.  Met Aktiv PRO Business 
Software ligt uw onderneming op voorsprong.

Aktiv PRO Business Software is een zeer perfor-
mant CRM -ERP & SCM systeem.  Bij de design 
van APBS werd zeer veel aandacht besteed aan 
het uitwerken van een “best of breed” concept.  
Het resultaat is een volledige Windows compliant 
en een eenvoudige, lichte, gebruiksvriendelijke 
user-interface die vanwege de O-O technologie 
onderhoudsvriendelijk is.  Dus geen logge over-
powerde software met kostbare implementatie 
aspecten. 

Aktiv is trouwens niet aan haar proefstuk toe bij 
het uitbouwen van business applicaties.  Het Aktiv-
team heeft al sinds 1984 programmeerervaring op 
zak in diverse KMO sectoren. Wij gaan er prat op 
dat wij klanten van het eerste uur, die de ganse 
technologische evolutie van dos naar windows met 
ons gevolgd hebben, nog steeds mogen dienen. 

Een presentatie zal u ongetwijfeld overtuigen !

Customer Relationship Management ( crm )
•	 Sales	ondersteuning	voor	account	managers		•	Opmaak,	Calculatie		en	Beheer	offertes		•	opvolg-
ing	prospects,	klanten		•	Acties	•	Marketing	acties	•		Mailing	acties	•	Opvolging	lead		generators	•	
Opvolging	offerte	protfolio	•		scoring	&	rankings		•	SPANCO	•	Prospect	funnel	•		Product	profiling	
•		Business	leads	profiling	•	opvolging	Business	categorieën	•	Prijzenstructuren	•	Marketingseg-
menten		•	Integratie	outlook	•		...

Enterprise Resource Planning ( erp )
•	 Project	Management	•	Resource	Management	(human	&	equipment)	•	Interne	&	externe	job	
dispatching	•	Job	traffic	management	•	Job	follow-up	•		%	Voltooid	•	Deadlines	•	Timesheets	
•	Technical	Briefings	•	Feeld	Service	•	Material	handling	•	Subcontracting	•		Job	routing	&	Job	
chaining	•	Variabele	facturatie	regimes	(	forfait,	regie,	schijven,	periodiek)	•	Contract	Management	
•	Department	management	•	P	&	L	Budgets	versus	Actuals	•	Marge	bewaking	•	Management	
reporting	•	Cost	account	opvolging	•	Integratie	outlook		•	...

Supply Chain Management ( scm )
•	 Inventory	Management	•	Beheer	grondstoffen,	componenten,	additieven,	final	producten	•	
multilevel	assemblies	•	serie-lot	nummers	tracing	•	Conversietabellen	•	Merken	•	Groepen	•	Multi-	
magazijnbeheer	•	Eenheden	•	Stocklijsten	•	Inventarislijsten	•	backorders	•	Order	Management	•	
Bestellingen	leveranciers	&	klanten	•	Consignaties		•	EOQ	(Economic	Order	Quantity)		•	Ontvangst	
&	retours	goederen	•	Controle	Inkomende	facturen	•	Zendnota’s	•	Multi	currency	facturatie	•	...


