
Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie 
in de zakelijke dienstverlening. Met deze module kunt u elk ge-
werkt uur verantwoorden en kunt u er zeker van zijn dat elk uur 
ook zeker gefactureerd zal worden conform de tijds- en tarief 
afspraken met de opdrachtgevers.
 
Volledige controle op uitgevoerde werkzaamheden 
Met Asperion inTime kunt u efficiënt en eenvoudig grip houden op de 
uitgevoerde werkzaamheden van u en  uw medewerkers. In een aan-
tal stappen zorgt u voor een volledige en sluitende uren administratie. 
U creëert inzicht in uw onderhanden werk d.m.v.  het registreren van 
interne en/of externe projecten, de fasen en werkzaamheden binnen 
de projecten en de tarieven die u in rekening gaat brengen. Vervol-
gens verdeelt u de werkzaamheden over uw medewerkers. U of uw 
medewerkers kunnen dan de gewerkte uren en verreden kilometers 
per project registreren. Als laatste stap kunnen vanuit de gewerkte 
uren de facturen gegenereerd worden voor elk van uw opdrachtge-
vers.

Beter inzicht in het proces
Uitgebreide rapportagemogelijkheden en aansluiting tussen inkoop/
interne- en verkoop/externe tarieven geven inzicht in de productivi-
teit, de performance en het ziekteverzuim van u en uw medewerkers. 
Ook kan snel en eenvoudig de voortgang van uw project aan uw op-
drachtgevers gerapporteerd worden. De module vormt een logische 
uitbreiding van het pakket Asperion inBalance en elke andere combi-
natie van Asperion modules.

Asperion software modules : de bouwstenen voor uw IT oplossing
Asperion levert online software in modules. Asperion inBalance is het 
uitgangspunt. Voeg modules die u nodig heeft toe en bouw zo een 
“maatwerk” oplossing voor uw bedrijf. Asperion laat zien dat goede 
software oplossingen niet meer duur en complex hoeven te zijn.

Raadpleeg de functielijsten en diagrammen voor meer details.

Gewerkte uren registreren, 
factureren en verantwoorden

Pakketten

Asperion pakketten vormen logische 
combinaties van modules. Twee voorbeelden: 

Asperion inBalance 
Dit pakket vormt de uni-
versele oplossing voor het 
MKB en omvat de modules 
Asperion Financieel en 
Asperion Facturatie. 

Asperion inTrade 
Asperion inTrade is speciaal 
voor Handelsondernemingen 
en breidt inBalance uit met de 
modules Voorraad, 
Inkoop- en Verkoop Order 

Modules

Financieel
De kern van elk Asperion 
administratief systeem

Fakturatie 
Uitgebreide facturatie 
mogelijkheden.

Verkoop Order
Verkoop orders efficient beheren. 

Inkoop Order
Inkoop orders efficient beheren.

Voorraad 
Vele voorraad beheer 
mogelijkheden

Asperion inTime 
Uren verantwoorden en factureren 
op projecten en klanten.
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 1.0  Beheer 
 1.1  Projectregistratie  
 1.2  Project koppelen aan opdrachtgever
  mogelijk 
 1.3  Interne projecten registratie mogelijk 
 1.4  Registratie van taken per project 
 1.5  Fase-indeling per project mogelijk 
 1.6  Tarieven per projectmedewerker mogelijk 
 1.7  Tarieven per taak mogelijk 
 1.8  Medewerkers toewijzen aan taken mogelijk 
 1.9  Planningen registratie mogelijk 
 1.10  Meerdere verantwoordingcodes 
  (uren, ziek, vrij etc.) registreren 
 1.11  Verantwoording in kms mogelijk 
 1.12  Verantwoording in eenheden mogelijk 
 1.13  Productieve v.s. niet-productieve uren 

 1.14  Configuratie project- en taakstatuscodes 
 1.15  Koppeling aan grootboekrekeningschema  
  mogelijk 
 
 2.0  Urenregistratie 
 2.1  Medewerkers autorisatie tot taken 
 2.2  Persoonlijk planbord beschikbaar 
 
 2.3  Project managers toegang 
 2.4  Rondtelling ingevoerde uren 
 2.5  Centrale invoer mogelijk  
 
 3.0  Rapportages 
 3.1  Overzichten per medewerker 
 3.2  Overzichten per project 
 3.3  Overzichten per periode 

 3.4  Controle overzicht te factureren 
  werkzaamheden 
 3.5  Projectspecificatie/timesheet 
 3.6  Overzicht planning v.s. werkelijk 
  op fase- en taakniveau 
 
 4.0  Facturatie 
 4.1  Genereren facturen vanuit verantwoording 
 4.2  Meerdere factuurtypen mogelijk 
 4.3  Facturen aan te passen na genereren 
 4.4  Facturen terug te draaien na genereren 
 4.5  Flexibele factuurlayout instelbaar 
 4.6  Directe koppeling met basis 
  administratie module 
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