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Test OMNITRACKER

Neem contact met ons op!

Project Management Center
Efficiënte planning en beheersing van uw projecten
U moet uw projecten onder grote tijdsdruk en binnen budget met succes voltooien. OMNITRACKER Project
Management Center ondersteunt u in alle fasen van het project en vergemakkelijkt de efficiënte planning en
het beheer aanzienlijk. U kunt het Project Management Center eenvoudig met andere OMNITRACKERapplicaties combineren en informatie procesoverkoepelend gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld Project
Management met IT-Service-Management en Risk Management combineren. OMNITRACKER is een
krachtig platform dat al uw bedrijfsprocessen ondersteunt.

Uw voordelen

Uitdagingen



CIO's staan bij het optimaliseren van efficiëntie en volwassenheid van
hun organisatie voor steeds grotere uitdagingen. De eisen aan de
kwaliteit van producten en diensten stijgen continu; de tijds- en
kostendruk stijgt net zo hard.







Projectstructurering, -planning,
-beheersing en -bewaking
Kostenbesparing: één platform voor
alle bedrijfsprocessen
Hoge mate van transparantie
Perfecte integratie met
OMNITRACKER IT Service
Management Center
Multitenancy

Planning en beheer
 Resource- en capaciteitsweergaven
(Gantt-grafieken)
 Projectstructuurschema's die opnieuw
gebruikt kunnen worden
 Gegevensuitwisseling met MS Project
Verwerking en opvolging
 Overzicht over de voortgang van het
project, status en kosteneffectiviteit
 Flexibele views en lay-outs voor
eindgebruikers en managementteams
 Rapportage en KPI-dashboards
Budget- en kostencontrole
 Overzicht over de benodigde tijd en
reiskosten
 Definieerbare parameters voor
facturering
 Exportfuncties voor
gegevensuitwisseling met ERPsystemen
Interface en weergave
 Eén gebruikersinterface voor
verschillende toepassingsgebieden
 Overzicht over uw projecten (intern en
extern)
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Efficiënt projectmanagement
Projecten binnen de gestelde tijd en binnen het geplande budget
afsluiten - dat vraagt om optimale planning van resources, efficiënte
implementatie van de projectfasen en continue bewaking van het budget.

Hoe kan OMNITRACKER u helpen?
OMNITRACKER Project Management Center beheerst de gehele
levenscyclus van het project, van de initiatie tot aan de afsluiting. Met de
projectstructuurschema's die u steeds opnieuw kunt gebruiken, wordt uw
projectmanagement nog efficiënter. Rapporten en dashboards geven u
steeds een overzicht van resources en de actuele voortgang van het
project.
U kunt OMNITRACKER voor al uw bedrijfsprocessen toepassen en
hiermee uw kosten aanzienlijk verminderen. Als u OMNITRACKER
Project Management Center integreert, maakt u voor project- en ITservicemanagement gebruik van dezelfde resource-, capaciteits- en
activiteitenplanning.

 U gelooft het niet? Wij bewijzen het!

Project Management Center



OMNITRACKER Project Management Center
ondersteunt alle wezenlijke
projectmanagementprocessen voor alle soorten
projecten.



Projectfase-sjablonen: Ook voor afzonderlijke
projectfasen kunt u sjablonen definiëren.
Activiteit-sjablonen: In activiteit-sjablonen kunt u
de details voor een groep activiteiten definiëren en
de relaties ertussen, bijv. voorganger en opvolger of
bovengeschikte en ondergeschikte activiteiten.

Met de gebruiksvriendelijke assistent kunt u zelfs
complexe projectstructuren binnen enkele minuten
opzetten.

Projectplanning

Projecten, projectfasen, activiteiten en benodigde tijd.

Projectstructuur
De projectstructuur legt u op verschillende niveaus vast.
Project
 Definitie van de scope (doelstelling, categorisering,
projectbeschrijving)
 Opstelling en goedkeuring van een projectcontract
 Beheer en opslag van de vereiste documenten,
bijv. een projectakte of de projectdocumentatie

OMNITRACKER Project Management Center
ondersteunt de initiële projectplanning en de
actualisering ervan:
 Verschillende planningsmodi: top-down- of bottomup-planning
 Vastleggen van mijlpalen
 Planning en vastlegging van objecten die geleverd
moeten worden
 Tijd- en kostenplanning
 Resourceplanning: grafische weergave van de
gemiddelde werklast in procent

Projectfase
Projecten bestaan uit minimaal één projectfase.
 Opstellen van een projectstructuurschema
 Budgetplanning en -bewaking
 Operationeel projectmanagement
Activiteiten
Projectfasen kunnen meerdere activiteiten
(werkpakketten) omvatten, waarvan u de onderlinge
afhankelijkheden kunt definiëren. Tijdsregistratie vindt
plaats op het niveau van de activiteit.
 Resourceplanning
 Definitie van werkpakketten en de bijbehorende
budgetten
 Bewaking van de voltooiing

Sjablonen voor vergelijkbare projecten
Sjablonen vereenvoudigen het aanleggen van nieuwe
projecten met vergelijkbare structuren en processen:
 Projectsjablonen: U kunt ieder project als sjabloon
opslaan of zelf nieuwe sjablonen creëren. Voor
nieuwe projecten op basis van het sjabloon past het
Project Management Center alle gegevens
automatisch aan de startdatum van het nieuwe
project aan. Alle projectfasen en relaties tussen
activiteiten blijven behouden.
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Overzicht van de geplande belasting van alle personen

Eenvoudige aanpassing van de
planning
Als u een project, een projectfase, een mijlpaal of
bepaalde activiteiten moet verschuiven, zorgt
OMNITRACKER Project Management Center dat uw
planning consistent blijft.
 Vast verschuiven van een project of een
projectfase: Het project of de projectfase wordt
opnieuw gepland met de nieuwe startdatum. Alle
componenten worden dienovereenkomstig
verschoven, bijv. activiteiten.
 Dynamisch verschuiven van activiteiten of
mijlpalen: Er wordt rekening gehouden met
eventueel beschikbare buffers tussen activiteiten.
Als u niet wilt dat activiteiten of mijlpalen dynamisch
worden verschoven, kunt u op het niveau van
project- of projectfase de data als vast markeren.
Ingebouwde controles waarborgen dat een project of
een projectfase alleen wordt verschoven, als de
planning verder consistent blijft.
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De status van afzonderlijke activiteiten en
projectfasen met betrekking tot het geplande tijdsen kostenbudget
Tijd en kosten voor afzonderlijke activiteiten (bijv. op
basis van de geregistreerde tijden)
De status van geselecteerde projecten

Tijdlijnaanzichten geven een snel overzicht van de planning en de
actuele status.



Projectuitvoering en -bewaking

Het tijdsbestek en de gegevens die moeten worden
geanalyseerd voor de rapporten kunt u zelf definiëren.

OMNITRACKER Project Management Center
ondersteunt de projectuitvoering en -bewaking
gedurende het gehele project:
 Goedkeuring en afsluiten van activiteiten,
projectfasen en projecten
 Monitoring van mijlpalen
 Berekening en opvolging van kosten en budget
 Earned Value Analysis (EVA), om de voortgang van
het project op basis van de kosten- en tijdplanning
te meten
 Bewaking van drempelwaarden met betrekking tot
gebruik van het budget; escalatie bij overschrijding
 Kleurmarkeringen voor aanduiding van de
kosteneffectiviteit van afzonderlijke activiteiten en
projectfasen
 Projectdocumentatie: naast de omvangrijke
gegevens die in uw project zijn opgeslagen, kunt u
aan projecten, projectfasen en activiteiten alle
mogelijke bestanden toevoegen

Doorgedreven integratie
Op basis van het OMNITRACKER-platform kunt u heel
eenvoudig andere OMNITRACKER-applicaties
integreren, om andere bedrijfsprocessen volledig te
ondersteunen, bijv.:
 IT-servicemanagement alsmede oplossingen voor
de klantendienst
 Systems Engineering
 Contract Management
 Requirements Management
 Risk Management
Als u externe systemen wilt integreren, kunt u de
krachtige OMNITRACKER-interfaces gebruiken.

Kleurcoderingen visualiseren de voortgang van projectfasen.

Tijdsregistratie
OMNITRACKER Project Management Center biedt
mogelijkheden voor een gedetailleerde tijdsregistratie:
 Tijd en reiskosten voor activiteiten registreren
 Projectgerelateerde tijd en kosten registreren
 Verschillende werktijdkalenders definiëren, bijv. voor
verschillende landen
 De tijdsregistratie vindt plaats op
medewerkerspecifieke tijdrekening

Rapportage
Rapporten op basis van de wezenlijke
projectkengetallen geven u een overzicht van de
voortgang van het project. U kunt deze rapporten heel
eenvoudig aanpassen aan de behoeften van uw
organisatie.
Voorbeelden:

www.omnitracker.com
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Wat is OMNITRACKER?
OMNITRACKER is een universeel bedrijfsproces-platform, waarop alle OMNITRACKER-applicaties zijn gebaseerd.
OMNITRACKER is een efficiënt instrument om de processen aan uw behoeften aan te passen:

Tijd besparen OMNITRACKER biedt oplossingen die u snel kunt
implementeren en eenvoudig kunt aanpassen.
Kosten besparen Reeds na enkele trainingsdagen kunt u zelf
OMNITRACKER-applicaties implementeren en configureren.
Flexibiliteit U kunt alle OMNITRACKER-applicaties out of the box
gebruiken en eenvoudig aanpassen aan uw behoeften – zonder
programmering.
Onderhoudbaarheid U kunt uw OMNITRACKER-applicaties
eenvoudig zelf onderhouden.
Releasecompatibiliteit Gegarandeerde releasecompatibiliteit met
toekomstige versies van het OMNITRACKER-platform.
Klantgeoriënteerde ontwikkeling De verderontwikkeling is op de
behoeften van de klant gericht.

 OMNITRACKER maakt uw onderneming klaar voor de toekomst – ook als uw
processen na verloop van tijd veranderen.
Ons hoogste doel is om onze klanten kwalitatief hoogwaardige producten en
dienstverlening, evenals een kwalitatieve service aan te bieden. Daartoe
zetten wij uw wensen en vereisten met betrekking tot productinhoud, kwaliteit
en termijnen consequent om. Onze inzet voor onze klanten eindigt niet bij het
sluiten van het contract, maar begint ermee.
Wilt u meer weten over OMNINET
en de OMNITRACKER-oplossingen?

Neem contact met ons op!

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

Alle gebruikte hard- en softwarenamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van de desbetreffende fabrikant.
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