Eenvoudig uren registreren
en factureren
Wilt u grip op uw organisatie, in hoofdlijnen en detail? Voor een dienstverlenende organisatie vormt de bestede tijd van
haar medewerkers immers de belangrijkste bron van inkomsten. Deze uren moeten snel en correct worden geregistreerd en
gefactureerd. Dan is het softwarepakket QicsTime voor u de juiste oplossing. QicsTime stelt u in staat om gestandaardiseerd
te werken met voldoende flexibiliteit en is eenvoudig in gebruik.

QicsTime biedt een oplossing
Medewerkers vinden het registreren van hun uren niet leuk. Vandaar dat u het ze zo gemakkelijk mogelijk wilt maken, want
voor u is ieder uur van belang. Medewerkers moeten hun hele werkweek verantwoorden op in- en/of externe projecten.
Ziekteverzuim en verlof worden geregistreerd en besproken. Zijn alle weekstaten volledig ingevuld?

U stuurt op declarabiliteit en op projectresultaten. De prijsafspraken die u met uw klant maakt, hangen af van de grootte
van de opdracht, het type werk dat moet worden verricht of van de medewerkers die de klus gaan klaren. Veelal zijn er
afspraken over uurtarieven. Soms factureert u projecten tegen een fixed fee of met periodieke bedragen, al dan niet met een
slotafrekening. De uurgerelateerde omzet hoort te worden toegerekend aan de periode waarin de uren zijn besteed. Aan het
onderhanden werk kunt u zien hoeveel van de bestede tijd er nog moet worden gefactureerd. Niet alle gemaakte uren en
kosten kunnen worden doorbelast. U wilt tijdens het factureren de factuurvoorstellen volledig aan kunnen passen en achteraf
kunnen zien wat er is bij- en afgeboekt. Zijn alle factuurvoorstellen geaccordeerd?
QicsTime geeft antwoorden op al uw vragen!

Meer weten?

Neem voor meer informatie en advies contact met ons op.

Meer weten? Kijk op www.qics.nl

Eenvoudige (webbased) urenregistratie
We hebben er veel aan gedaan om het registreren van de uren voor uw medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken.
Uiteraard worden de uren via een webapplicatie ingevoerd, zodat dit ook vanuit huis of bij de klant kan. Uw medewerkers
zien alleen de klanten en projecten waar ze voor werken. Het invoerscherm voor de uren wordt afgestemd op individuele
wensen, waardoor iedereen de uren kan invoeren op een manier die hij of zij prettig vindt. QicsTime ondersteunt het correct
boeken van de uren, zonder dat het boeken veel tijd kost.

Facturatie conform afspraak
QicsTime biedt uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen van prijsafspraken, bijvoorbeeld voor projecten op
nacalculatie, voorschotten, fixed fees, service, meerwerk, toeslagen en contracten. Hierdoor bevatten factuurvoorstellen
direct de afgesproken prijzen. Bij het maken van een factuur kunt u besluiten meer of minder te factureren dan het bedrag
dat op het voorstel staat. Of u wacht nog even met factureren. QicsTime houdt gedetailleerd bij wat er wordt gewijzigd, zodat
u deze mutaties achteraf kunt analyseren.

Volledige projectadministratie
QicsTime boekt zowel de opbrengsten als de kostprijs van uren en gemaakte onkosten door naar de financiële administratie.
Dit gebeurt zeer gedetailleerd, zodat u niet alleen de marges op projectniveau kunt volgen, maar ook op medewerker-,
artikel-, kostenplaats- en kostendragerniveau.

Intercompany facturatie
Voor bedrijven die medewerkers en projecten in meerdere administraties hebben ondergebracht, biedt QicsTime de
mogelijkheid om de onderlinge in- en uithuur van medewerkers administratief volledig geautomatiseerd af te handelen.
QicsTime genereert de intercompany facturen en maakt de juiste memoriaalboekingen aan voor de aan de omzet
gerelateerde kosten. Of het nu om twee of tien administraties gaat: medewerkers registreren maar één keer hun uren
en QicsTime regelt vervolgens automatisch de volledige administratieve afhandeling.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en advies contact met ons op.

Meer weten? Kijk op www.qics.nl

Inzicht in prestaties
Als dienstverlener is het belangrijk om te weten hoe declarabel uw medewerkers zijn. Zo ook het inzicht in de gefactureerde
uren en omzet per klant, per project en per klantverantwoordelijke, zowel gebudgetteerd als gerealiseerd.
QicsTime biedt u dit inzicht.

Actieve signalering
QicsTime Actieve Signalering voorziet de verantwoordelijke personen binnen uw organisatie automatisch van rapportages
(per e-mail, op vooraf ingestelde tijden). Hierbij kunt u denken aan:
•

medewerkers aan wie het aantal nog te boeken uren (bij onvolledige weekstaten) onder de aandacht wordt gebracht

•

afdelingshoofden die totaaloverzichten ontvangen van alle geboekte en nog te accorderen uren

•

accountmanagers die voor hun klanten overzichten ontvangen van de gefactureerde bedragen of overzichten met
nog door hen te accorderen factuurvoorstellen

•

projectmanagers die inzicht krijgen in geboekte, gefactureerde en gebudgetteerde uren op projecten

Snelle implementatie
QicsTime kan snel en met een beperkte hoeveelheid begeleidingsuren worden geïmplementeerd. Na aanschaf kunt u
(desgewenst) al binnen twee weken operationeel zijn.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en advies contact met ons op.

Meer weten? Kijk op www.qics.nl

Totaaloplossing
Met QicsTime kunt u ‘stand alone’ werken. Echter, voor een totaaloplossing is integratie met Exact de beste optie. Met
de financiële administratie van Exact Globe naast QicsTime voorkomt u dubbele invoer van stamgegevens. U behaalt
hiermee niet alleen tijdwinst, maar waarborgt ook de betrouwbaarheid van gegevens. QicsTime maakt van uw factuur direct
grootboekmutaties in Exact Globe aan. Kosten- en omzetboekingen kunnen onafhankelijk van het moment van facturatie
worden aangemaakt. Met Exact Synergy integreert u zelfs CRM, planning, documentmanagement en workflow. Met recht
een totaaloplossing!
Naast de ‘stand alone’ oplossing en integratie met Exact, is het tevens mogelijk QicsTime met andere softwareoplossingen,
bijvoorbeeld van UNIT4, AFAS en AccountView, te integreren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

QicsPlanner
Wilt u naast het registreren van uren ook kunnen plannen, dan is QicsPlanner de juiste oplossing. QicsTime kan de planning
uit QicsPlanner gebruiken als voorstel voor de urenregistratie. Daarnaast gebruikt QicsPlanner de geschreven uren uit
QicsTime om de voortgang van projecten inzichtelijk te maken.

Voor wie?
Meer dan 6.500 gebruikers maken dagelijks gebruik van QicsTime. Al deze mensen zijn werkzaam bij dienstverlenende
organisaties die zich bezighouden met accountancy, advocatuur, architectuur, consultancy, ICT, marketing & communicatie,
onderzoek & projectmanagement, vastgoedbeheer etc.
Onze jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken tonen aan dat QicsTime zeer gewaardeerd wordt. 85% van onze gebruikers
waardeert QicsTime met een (ruim) voldoende score waarvan 1 op de 4 met een 8 of hoger (op een schaal van 0 tot 9).
Daarnaast hebben wij voor QicsTime de Psolutions Award 2009 in ontvangst mogen nemen voor de beste softwareoplossing
voor urenregistratie- en facturering.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en advies contact met ons op.

Meer weten? Kijk op www.qics.nl

