
OpenERP Projecten 

Basisfuncties 

• Project- en taakbeheer 
• Projecten rond dienstverlening, 
industrie of ontwikkeling 

• Subprojecten op verschillende 
niveaus, zonder beperkingen op 
niveau 

• Modelprojecten 
• Volledige projecten actief of 
inactief zetten 

• Projecten kopiëren, wijzigen 

Projectopvolging 

• Klanten informeren per e-mail 
over projectsupport of 
kwaliteitsenquêtes 

• Projectleider vragen om af te 
sluiten taak te controleren 

• Projectleider kan eenvoudig 
rechten toekennen 

• Intern project, klantenproject of 
taken 

• Controle project via fasen of 
subprojecten 

Beheer planning 

• Beheer van planning en 
werkgroep 

• Planning per project of gebruiker 
• Automatisch opnieuw inplannen 
• Ingave in de vorm van werklijst 
• Gannt-grafieken: per project, 
gebruiker, groep of selectie 

Taken 

• Planning volgens prioriteiten, 
hiërarchie en/of deadline. Slepen-
en-neerzetten 

• Taken opnieuw toewijzen 
• Specifieke gebruikersmenu’s 
volgen rollen 

• Historiek interventies per taak 
• Verkooppunt- en prijslijstbeheer 
voor taken 

Ergonomie 

• Navigatie volgens boomstructuur, 
relaties en gekruiste koppelingen 

• Kleurcodes voor betere 
zichtbaarheid 

• Snelle ingave in lijstmodus 
• Verschillende weergaven volgens 
rol en gebruiker 

• Sneltoetsen via toetsenbord 

Factuur en aanvragen 

• Geautomatiseerde kladfacturen 
volgens preproject of model 

• Factuur per taak: voor project, 
subprojecten, geplande of 
geleverde prestaties 

• Goedkeuring van een kladfactuur 
kan een taak activeren 

• Koppeling taken – producten 
mogelijk 

• Verschillende factureringswijzen 

Integratie 

• Volledige integratie met de 
andere modules; verkoop, 
productie, aankoop, … 

• Taken starten naargelang 
behoeften, productie, aankoop, 
onderaanneming, levering, … 

• Ondersteunt industriële taken 
• Traceerbaarheid en controle van 
wijzigingen via Audit-module 

Kostencontrole 

• Integratie met analytische 
boekhouding 

• Kosten volgens verschillende 
meeteenheden 

• Automatisch invullen van 
prestaties aan het einde van de 
dag/week via taken 

• Budgetten 

Uitbreidbaar 

• Optionele modules 
• Module risicobeheer 
• Module kwaliteitsbeheer 



OpenERP Projecten 

• Uitgevoerd werk onmiddellijk 
zichtbaar in klantengrafiek (naar 
keuze) 

Uiterst flexibel 

• Alle schermen aanpasbaar 
(ingave, lijsten, rapporten, 
opzoeken, ...)  

• Meerdere firma’s en talen 
• Beheer van toegangsrechten en 
gebruikersmenu’s  

• Toegang via Internet  
• Bedrijfsprocessen definiëren 
• Uitbreidbaar met tal van modules 
• Processen en meldingen op maat 
van uw bedrijf (via workflows) 


