
a/s WORKS Consultancy heeft ruime ervaring met het implementeren en 

optimaliseren van AFAS Profit en InSite binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en 

de zorg. De implementaties worden zeer divers uitgevoerd afhankelijk van uw 

wensen. Van volledig zelfstandige implementaties tot sparringpartner namens de 

klant voor AFAS consultants. 

Wij hebben als consultants, naast ruime ervaring met implementatie en 

optimalisaties, ook vele jaren praktijkervaring binnen de administratieve processen 

van organisaties. Hierdoor zijn we in staat om sparringspartner voor uw organisatie 

te zijn en kunnen we uw processen zodanig vertalen naar de inrichting van AFAS dat 

alles optimaal aansluit.

Wij kijken breder dan alleen de mogelijkheden van AFAS. Wilt u uw processen 

digitaliseren en bent u op zoek naar efficiency? Dan kunnen workflows hier de 

juiste ondersteuning in bieden. Door het optimaal inzetten van workflowprocessen 

hebben deze een vaste structuur en bent u in control door de betere bewaking die 
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hieraan gekoppeld is. De doorlooptijd van processen worden verkort en de 

betrouwbaarheid vergroot.

 

Heeft u als controller, manager of leidinggevende ook behoefte aan management- 

informatie en voldoen dashboards niet? Wij hebben standaard rapportages 

financieel o.a. budgetoverzichten en PSA (FTE en Loonkosten overzichten) in ons 

aanbod.

 

Basisprincipe/kracht van de ERP oplossing van AFAS gaat uit van het eenmalig 

vastleggen van de mutatie bij de bron, waarbij de mutatie conform vastgestelde 

workflows/autorisators wordt vastgelegd in de centrale database. Op basis van 

deze eenmalige vastlegging kunnen diverse automatische vervolgprocessen 

ingestart worden, die, waar mogelijk, ook decentraal opgepakt worden. Alleen door 

deze werkwijze lukt het om de centrale personen in het administratieve proces 

duurzaam in te zetten, waardoor een organisatie effectiever en efficiënter kan 

worden.

Wij kunnen u helpen door uw …(financiële/personele/project/CRM) processen in 

kaart te brengen, deze af te zetten tegen de (on)mogelijkheden van de software van 

AFAS en hierin een verbetervoorstel te doen.

CRM

CRM staat voor: Customer Relationship Management. Dit is in de basis een middel 

om alle relaties en contacten van uw organisatie te beheren. Door het gebruik van 

de juiste CRM software bent u in staat uw relaties optimaal van dienst te zijn. Denk 

hierbij aan het eenvoudig opstellen van een communicatiebericht naar een selecte 

groep. Of denk aan het centraal beheren van uw CRM informatie via uw 

smartphone, waarbij alle data actueel blijft. In de CRM software van AFAS legt u 

naast alle relaties nog veel meer zaken vast. Sterker nog, het is de basis van de 
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software. Van dossier tot klantstatus, van communicatiematrix tot verbanden, alles 

is centraal vastgelegd. En dankzij de koppeling met Company.info houd u uw klant- 

en adresgegevens ook makkelijk up-to-date.

HRM

HRM staat voor Human Resource Management. De HRM database is de database 

voor de vastlegging van personeelsgegevens van uw organisatie. 

De rol van HR-manager verandert. De administratieve werkzaamheden als 

verlofregistratie, declaraties en ziekmeldingen maken plaats voor thema's als 

performance management en strategische personeelsplanning. Strategisch 

personeelsadvies is wat de organisatie vraagt. Wel zo prettig als u geholpen wordt 

door software om u daar volledig op te kunnen richten. Met de HRM software van 

AFAS automatiseert u de administratieve werkzaamheden, betrek uw medewerkers 

en managers bij het correct registreren van HR mutaties, en maakt u duurzame 

inzetbaarheid mogelijk dankzij de tientallen HR-dashboards die u het inzicht geven 

dat u elke dag nodig hebt.

De payroll software van AFAS is volledig geïntegreerd met HRM. Zo wordt de 

salarisverwerking een logisch gevolg van de HR-administratie. Deze administratie 

doet de medewerker bovendien zelf dankzij Employee Self Service (ESS). Zo worden 

bijvoorbeeld gewerkte uren of declaraties, na goedkeuring door bijvoorbeeld de 

manager (Management Self Service), direct verwerkt in de salarisadministratie.

Financiën

Door de mogelijkheid dat zowel de payroll-, project- en logistieke administratie in 

één softwarepakket worden vastgelegd, is de boekhouding altijd actueel. De 

journaalposten worden automatisch gegenereerd vanuit een salaris uitbetaling, 

declarabele uren leiden tot een verkoopfactuur en ingekochte materialen zorgen 

voor mutaties in het inkoopboek. Uw financiële bedrijfsadministratie wordt 
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geautomatiseerd door alle bedrijfsactiviteiten die geregistreerd worden in 

hetzelfde systeem. Bijkomend voordeel is dat er altijd inzicht is in de oorsprong van 

die boeking en dus bijvoorbeeld altijd de bijbehorende factuur terug kunt vinden.

Projecten 

Een goede projectadministratie is cruciaal voor bijna iedere organisatie. Het is 

daarom belangrijk dat software u helpt uw projectmanagement op orde te hebben. 

Van projectdossiers tot planning, van urenregistratie tot facturatie. Met de 

projecten-software van AFAS borgt u alle projectinformatie in één geïntegreerd 

systeem. Zo beschikken projectmedewerkers over actuele projectgegevens en 

projectmanagers over complete dashboards. Daarmee houdt u de planning en het 

budget onder controle en komen u en uw klanten niet achteraf voor verrassingen te 

staan.

Functioneel Beheer

Stelt u zich voor: u heeft net een implementatietraject achter de rug. Vele uren, 

slapeloze nachten en hoge facturen verder, denkt u nu de pen neer te kunnen 

leggen en klaar te zijn met het implementatietraject. Immers zijn de rollen 

ingericht, de autorisatie staat, de outputstromen zijn getest en de gebruikers weten 

wat ze moeten doen. Toch? Juist. Dan komt de eerste vraag vanuit een gebruiker bij 

u terecht. Mogelijk kunt u dit oplossen, met het gevaar dat alle vragen bij u terecht 

zullen komen. Mogelijk heeft u geen tijd. De consultant zit alweer op een volgende 

klus. Hoe pakt u dit aan? We komen in de praktijk talloze voorbeelden tegen waarbij 

het functionele beheer “er even bij” gedaan moet worden. Niet gehinderd door 

enige kennis wordt de rolinrichting/filterinrichting/autorisatie (waar u vele uren en 

euro’s in hebt zitten) om zeep geholpen. Wat te doen bij uitval? Of hoe houdt u de 

wenselijke kennis op peil met deze snelheid van updates/builds/patches e.d? 

Herkenbaar? Wij denken graag mee in oplossingen!
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Geïnteresseerd?

Heeft u behoefte aan een (AFAS) Consultant en wilt u samen met a/s WORKS alle 

mogelijkheden bespreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

a/s WORKS

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE  Apeldoorn

+31 (0)55 578 9525

asc@as-works.nl

as-works.nl
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Waarom a/s WORKS?

• ruime kennis van AFAS

• ervaren AFAS Experts

• ervaren Business Consultants

• altijd op basis van uw wensen

• concurrerende tarieven

AFAS CRM

AFAS HRM

AFAS Financieel

AFAS Payroll

AFAS Insite

AFAS Outsite


