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Welkom bij Projet. Projet kan u begeleiden met de aankoop, 

(ver)bouw, renovatie, uitbreiding en/of oplevering van uw 

monument. Wij hebben kennis van zaken, een constructie-

ve visie, jonge ideeën en een dynamische werkwijze. Projet 

is als onafhankelijk adviesbureau een toegevoegde waarde 

op alle niveaus binnen uw bouw- en huisvestingsproces: als 

bouwkundig inspecteur, functioneel ontwerper, bouwcoach, 

bouwprojectmanager of bouwprojectcontroller. En dat werkt!

Projet Bouwmanagement Vast-

goed Beheer is in 1999 opgericht 

en is sindsdien uitgegroeid tot een 

professioneel en onafhankelijk ad-

viesbureau.

Projet ondersteunt en adviseert u 

geheel onafhankelijk met volop 

ervaring en gedegen kennis van 

bouwkunde,  constructies, installa-

ties en interieur. 

Projet levert uiteenlopende dien-

sten en werkzaamheden voor za-

kelijke en particuliere opdrachtge-

vers.

Projet is bereikbaar tijdens kantoor-

uren van 08:30 tot 17:00 uur. Voor 

spoedgevallen zijn wij uiteraard 24 

uur per dag bereikbaar.

Kijk op www.projetbv.nl voor meer informatie.

Software as a Service (SaaS)
De applicatie wordt benaderd via een webbrowser. U hoeft de software en de daar-

voor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik 

ervan. U heeft toegang tot de software via internet.

Fundering
Door de software te bouwen in Microsoft Dynamics CRM Online is gekozen voor een 

wereldwijd ondersteunde markt standaard, hierdoor bent u niet afhankelijk van één 

software leverancier/database bouwer.

Bouwstenen
De basis staat als een huis. De bouwstenen zijn wereldwijd/taal onafhankelijk opge-

zet door Microsoft. Met de beschikbare bouwstenen is PRONOMICS gebouwd. Bij up-

dates blijft alles werken omdat gebouwd is met de beschikbare bouwstenen. 

PRONAMICS gebouw beheer software FMIS
Met PRONAMICS is het mogelijk gebouwbeheer effi ciënt zonder zorgen uit te voeren 

door te documenteren, registreren, rapporteren en raadplegen van oneindig veel 

informatie welke beschikbaar komt en nodig is voor vastgoed beheer. PRONAMICS is 

de standaard software oplossing onder de noemer `Value for money´.



BENT U UP TO DATE!
MELDINGEN
De oplossing voor het beheren 

van klachten, wensen, informa-

tieaanvragen en storingen. Door 

middel van workfl ows bepaalt 

het systeem welk type melding 

waar naartoe moet worden ge-

stuurd, wie deze moet afhande-

len en wat de servicelevels zijn. 

Personen die een taak moeten 

uitvoeren krijgen deze in hun 

pesoonlijke takenlijst. Meldingen 

worden omgezet in werkorders.

WERKORDERS
De voortgang van werkorders 

kan worden bijgehouden. Ze 

kunnen worden gerelateerd aan 

gebouwen. Tevens kan er een 

partij aan gekoppeld worden. 

PARTIJEN
Klanten, leveranciers en partners 

worden gekoppeld aan het ob-

ject. Bijhouden van contactmo-

menten, koppelen van contact-

momenten tussen partijen,.

GEBOUWEN
Alle kerngegevens van de ge-

bouwen worden hierin bijgehou-

den. Dit zijn de basis gegevens 

van de gebouwen. Een afbeel-

ding toevoegen kan ook.

CONTRACTEN
Met de contracten module kunt  

u alle contractgegevens bijhou-

den. Op tijd verlengen of opge-

zegd. Gegevens worden zo een-

voudig bijgehouden.

ONDERHOUDSPLAN
Deze module is geïntegreerd 

met werkorders en contractbe-

heer. Zo kan er correctief onder-

houd uitgevoerd worden op ba-

sis van meldingen en preventief 

onderhoud gepland worden op 

basis van een onderhoudssche-

ma. Vooraf wordt een begroting 

gemaakt zodat werkelijke kosten 

verrekend kunnen worden met 

het overeengekomen budget.

PROJECTEN
Met deze module wordt alle pro-

jectinformatie beheert, kosten 

worden bijgehouden en een 

budget wordt opgesteld. Door 

middel van documentuitwis-

seling is het eenvoudig samen 

te werken met in- en externe 

partijen. Door het instellen van 

toegangsrechten op velden 

en functies kan elke gebruikers-

groep bij de benodigde gege-

vens.

PARTIJEN
In deze module kan alle informa-

tie van klanten, leveranciers en 

partners beheerd, bewerkt en 

geanalyseerd worden. Bijv. het 

bijhouden van contactmomen-

ten, het verzenden van mailings, 

verbindingen leggen met ver-

schillden partners of leveranciers 

en leads aanmaken. Ook kun-

nen relaties tussen organisaties, 

divisies en afdelingen gespecifi -

ceerd worden.

SLEUTELS
Het is belangrijk om te weten 

welke sleutels er zijn en wie deze 

in zijn bezit heeft. Deze geven 

immers toegang tot gebouwen, 

ruimtes, kasten of lades. Met 

deze module worden per object 

de sloten gedefi nieerd waarbij 

verschillende sloten dezelfde 

toegangscode kunnen hebben. 

Per sleutel is te bepalen tot welke 

sloten deze toegang heeft en 

aan wie deze wordt uitgegeven.

ENERGIE
Door deze module wordt er be-

wust en inzichtelijk omgegaan 

met energiebeheer. Op zeer 

eenvoudige wijze worden alle 

meterstanden periodiek opge-

nomen en geregistreerd. Ver-

volgens wordt er gerapporteerd 

op verbruik en kosten. Meters 

kunnen gekoppeld worden aan 

een gebouw, een ruimte of een 

machine, maar ook aan een 

contract met een energieleve-
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Projet is werkzaam in de volgende disciplines:
• kantoorgebouw   •   bedrijfsgebouwen 

• winkelcentra   •   non-profi tgebouw

• horecagebouwen  •   villa- en woningbouw

Projet is werkzaam in de volgende onderdelen:
• verbouw   •   nieuwbouw

• uitbreiding   •   renovatie

•   beheer   •   facalitair 

Voor een overzicht van referentieprojecten kunt u kijken op: www.projetbv.nl.

Interesse?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. 

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

KFL


