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Maatwerk applicaties
Standaard software pakketten (Facturatie, Verplichtingenadministratie,
Cashflow en Cashflow prognose model)
Integratie van verschillende systemen
Office automatisering
USP’s
o Goed in staat om behoeften van klant te vertalen naar de techniek
o Servicegericht
o Zicht op totaalbeeld (koppelingen met andere systemen,
alternatieve oplossingen)

‘Van der Heijde automatisering B.V.’ in het kort
‘Van der Heijde automatisering’ is actief sinds 1995 en al vele jaren Microsoft Partner.
Voor onze activiteiten gebruiken we dan ook hoofdzakelijk Microsoft producten
Onze activiteiten zijn gericht op een aantal terreinen:
• Standaard applicaties
Wij hebben een aantal standaard applicaties die wij tegen een maandelijkse fee (licentie incl. support)
verkopen.
• Maatwerkapplicaties
Applicaties op maat voor een bepaalde klant gemaakt.
• Koppelingen van systemen
Gegevens meerdere malen invoeren en beheren is niet prettig, daarom verzorgen wij koppelingen tussen
systemen, waardoor invoer en beheer van gegevens slechts op één plek hoeft te gebeuren.
• Office automatisering.
Een voorbeeld is een stuk programmering ter ondersteuning van Excel modellen.
o Specifieke functies die in Excel gebruikt kunnen worden.
o Automatisch bijwerken van Excel modellen naar de laatste versie van een (reken)model.
o Koppelen van modellen van en naar databases.
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Standaard applicaties van ‘Van der Heijde automatisering B.V.’
Wij leveren onderstaande standaard applicaties. Een brochure hiervan is te downloaden van onze website of wordt
op aanvraag naar u verstuurd.
• Facturatieapplicatie HIS-OB
Voor het snel genereren van periodieke en/of incidentele facturen.
Koppelingen met eigen systemen mogelijk voor synchronisatie van debiteur gegevens alsmede het
doorboeken van facturen naar het financiële systeem.
• Cashflow
Standaard applicatie voor het verdelen van een verscheidenheid aan gegevens in de tijd. Denk hierbij niet
alleen aan financiële kosten en baten (t.b.v. kasstroom overzicht), maar b.v. ook het aantal in aanbouw /
verkochte woningen van een project.
De verdeling gebeurt op basis van een aantal standaard verdeelschema’s (b.v. lineair, 100% op
startdatum, S-curve e.d.) over een periode die bij de te verdelen gegevens is opgegeven.
De gegevens kunnen gekoppeld worden aan bv. projecten en kostenplaatsen, waarbij het b.v. mogelijk is
om verdeelschema automatisch te koppelen op basis van de kostenplaats.
De gegevens worden meestal uit een bestaande klantdatabase gesynchroniseerd, maar kunnen eventueel
ook handmatig ingevoerd worden. Alle rapportages zijn op verschillende manieren te groeperen via drilldown mogelijkheden en te exporteren naar Excel.
• Cashflow Prognose Model
Met het Cashflow Prognosemodel kunnen de kasstromen en daarmee samenhangende financiële
gegevens voor een aaneengesloten periode van 12 maanden (Rapportage Periode) worden uitgerekend.
Bij voorbeeld de debiteuren- en crediteurenstanden, de ontwikkeling van het werkkapitaal, de ontwikkeling
van de kredietbehoefte (banksaldo), enz. De som van de gegevens van deze 12 maanden worden onder
andere samengevoegd tot een indicatief Exploitatie overzicht.
Na (afloop) van elke maand kan de berekening op eenvoudige wijze worden geactualiseerd voor een
volgende periode van twaalf maanden (rolling forecast) door toevoeging van een nieuwe maand.
• Verplichtingenadministratie (HIS-VA) / Accordering facturen
Het registreren van verplichtingen die zijn aangegaan met zowel debiteuren als crediteuren.
Mogelijkheid tot synchronisatie van facturen uit het financieel systeem en tonen van digitale facturen.
Budgetmogelijkheden inclusief uitgebreid autorisatiesysteem voor zowel invoer als accordering van
verplichtingen en toegekende facturen. Per autorisatieregel kan aangegeven worden onder welke condities
(hoogte van bedragen) deze moet worden uitgevoerd en wie ze mag uitvoeren.
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Maatwerkapplicaties
Er zijn situaties waar een standaard pakket niet voldoet, beschikbaar is, of niet flexibel genoeg is voor uw wensen.
In dit soort gevallen kan een maatwerk applicatie een oplossing bieden.
Met een (kleine) maatwerk applicatie kunt u uw werk wellicht veel efficiënter uitvoeren en zelfs een hogere kwaliteit
leveren.
Een simpel voorbeeld is invoer bij de bron, waardoor overtyp werk voorkomen wordt (niet het leukste werk en kans
op fouten). U kunt vervolgens echt inhoudelijk met de gegevens aan de gang.
Een ander voorbeeld is het zichtbaar maken van gegevens op een andere manier (bv. drill-down rapportages met
verschillende groeperingen), waardoor opeens een heel duidelijk inzicht van gegevens verkregen wordt.
Soms kunnen ook dure systemen vervangen worden door een klein stuk maatwerk.
Zo hebben wij bv.
• En duur rapportage systeem vervangen door een aantal rapporten in een applicatie, waarbij gegevens uit
diverse systemen worden gehaald.
• De aanschaf van een duur risicomanagement pakket kunnen voorkomen door een stukje maatwerk van
slechts 1 week werk.
Middels onze applicaties hebben we bij klanten structureel meerdere dagen werk per maand bespaard, waardoor
die tijd voor nuttigere dingen benut kan worden.
Het is vaak moeilijk om je een nieuwe applicatie precies in te beelden.
Door een stapsgewijze ontwikkeling blijft u continue op de hoogte van de voortgang en ziet u direct hoe de
applicatie eruit komt te zien en werkt. Een eventuele bijsturing van uw wensen is dan tijdig en snel te realiseren.
Indien u wenst kunnen we, geheel vrijblijvend, samen met u kijken waar wij uw bedrijfsproces met een stukje
automatisering verder kunnen verbeteren.

Koppeling van systemen
Soms zijn er zoveel systemen in een organisatie dat u denkt, “hoe houden we dat allemaal beheersbaar?”.
Invoer van gegevens dient bij voorkeur slechts op één plaats gedaan te worden. Andere systemen die deze
gegevens nodig hebben dienen deze gegevens te benaderen via een koppeling of te synchroniseren vanuit het
bron systeem.

Meer weten?
Deze brochure kan natuurlijk niet alles 100% duidelijk maken. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende gesprek of
demonstratie, dan horen we dat graag van u.

Van der Heijde automatisering B.V.
E-mail : info@heijde.nl
Telefoon : 036 - 530 0 530
Website : www.heijde.nl
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