
software voor de 
   afbouw 

Succes door de combinatie van      

  vakmanschap, innovatie en flexibiliteit

De Proteus Afbouw heeft zich reeds bewezen als hét 
softwarepakket voor de afbouwbranche. Het is een volledig 
geïntegreerde ERP softwareoplossing die u ondersteunt in 
al uw bedrijfsprocessen. Door het automatiseren en het 
verbinden van alle processen kunt u zo efficiënt mogelijk 
werken. Van relatiebeheer naar projecten, van calculaties 
naar inkoopopdrachent, van werkorders naar 
uitvoeringsplanning en van facturen naar een gedegen 
projectbewaking, Proteus Afbouw is hét basisgereedschap 
voor iedere projectorganisatie in de afbouwbranche.

Wij begrijpen dat de verschillende disciplines, procedures en werkmethoden uw bedrijf uniek 
maken. Ogenschijnlijk is het een uitdaging uw flexibele manier van werken te automatiseren. 
Toch heeft Proteus dit bij veel bedrijven al met succes gerealiseerd; een innovatieve standaard 
oplossing met een individuele aanpak waardoor vakmanschap en de identiteit van uw bedrijf 
onaangetast blijft.

Proteus Afbouw biedt u alles wat een professionele projectorganisatie nodig heeft: een
betrouwbare en actuele projectadministratie met een naadloze aansluiting tussen ontwerp,
werkvoorbereiding en uitvoering. Bovendien ondersteunt de software uw specialistische 
activiteiten.

Met Proteus Afbouw heeft een volledig geïntegreerde softwareoplossing die uw manier van 
werken optimaal ondersteunt. U calculeert bijvoorbeeld eenvoudig op basis van meetstaten uit 
uw tekenprogramma. Vanzelfsprekend vloeit de planning van mensen en materialen hieruit voort.
In een handomdraai zet u de calculatie om in een professionele offerte en promoveert u de 
offerte eenvoudig tot een order. Proteus Afbouw automatiseert het volledige bedrijfsproces. Het 
resultaat; minder afstemmingsproblemen tussen ontwerp en productie, met uiteindelijk minder 
verspilling en hogere winstmarges. 
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Innovatieve software specifiek

  

         voor bedrijven in de Afbouw

 

Relatiebeheer
Gegevensbeheer van relaties is een eerste vereiste voor externe en interne communicatie. In 
Proteus Afbouw worden alle relatiegegevens overzichtelijk gerangschikt. Zo heeft u per relatie 
onder meer een overzicht van adressen, contactpersonen, contactmomenten, documenten en 
projecten. Alle informatie up-to-date voorhanden.

Van tekening naar calculatie
Als afbouwbedrijf heeft u te maken met verschillende opdrachtgevers en uiteenlopende 
projecten. Per project kan uw methode om te calculeren verschillen. Van een eenvoudige tot en 
met een uitgebreide calculatie, met Proteus Afbouw bent u flexibel. Ook wanneer uw klanten 
tussentijds wijzigen aandragen.

De software kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw tekenprogramma (CAD). U kunt 
hierdoor bij het calculeren in Proteus software gebruik maken van meetstaten en andere data uit 
het tekenprogramma. Ook is het mogelijk verschillende structuren toe te passen waaronder een 
MAMO structuur (Materiaal, Arbeid, Materieel en Onderaanneming). 

Naast snel calculeren biedt de software alle flexibiliteit en rekenkracht om eventuele wijzigingen 
in het ontwerp snel door te voeren. Door data tussen beide systemen te delen worden 
administratieve taken verminderd, ontstaan er minder afstemmingsfouten en resulteert dat in 
minder faalkosten.

Planning en uitvoering van werkzaamheden
Proteus Afbouw biedt middels het planboard een duidelijk overzicht van de projectplanning. 
Vanuit de calculatie wordt inzichtelijk hoeveel mensen en uren nodig zijn voor de uitvoering van 
de werkzaamheden. 

Overkoepelend ziet u de gevraagde uren vanuit andere projecten en weet u tijdig of u mensen 
moet inlenen, werkzaamheden moet uitbesteden of wellicht de deadline voor oplevering van het 
project moet verplaatsen.

Per project wordt inzichtelijk hoeveel uur er aan het project is besteed. Met behulp van 
geautomatiseerde tijdregistratie met barcodes en i-buttons heeft u zelfs direct inzicht in de 
activiteiten in de werkplaats en op locatie. Plannen is vooruitzien.



Proteus HOUT kan bij iedere organisatie succesvol 
worden ingezet. Proteus HOUT Small-Business is 
geschikt voor bedrijven met maximaal vijf gebruikers  
en voor grotere bedrijven is er de Enterprise versie.  
Wanneer uw organisatie over meerdere vestigingen  
beschikt kunnen we Proteus HOUT zo voor u inrichten 
dat u een gescheiden administratie voert, maar wel 
gebruik maakt van dezelfde basisgegevens, zoals 
de voorraad. Rapportages zijn dan eenvoudig per 
vestiging te bekijken, maar u kunt ook snel een 
overzicht krijgen van de organisatie als geheel.  

Branchespecifieke oplossing

Integreer Proteus Afbouw met onder meer

                 Volledig geintegreerd

 
Voorraadbeheer en inkoop
Vanuit de calculatie worden de assemblages en daartoe behorende materialen per project 
inzichtelijk en vastgelegd. Zo kan inkoop aan de hand van deze informatie en inzicht in voorraden 
tijdig materialen reserveren vanuit voorraad of inkopen op het project. Dit zorgt voor minder 
verspilling en wachturen bij productie en werkt u efficiënter. 

Wilt u als bedrijf nog een stap verder gaan, dan biedt Proteus software de mogelijkheid inzicht te 
krijgen in de voorraden bij uw leveranciers. Aansluitend kunt u met EDI de offerteaanvragen, 
orderbevestigingen en facturatie volledig automatiseren. Zo realiseert u een kosten- en 
foutreductie en verkort u de doorlooptijden.

Projectadministratie
Het bedrijfsproces van afbouwbedrijven is de rode draad in Proteus Afbouw. Gegevens dienen 
slechts éénmalig vastgelegd te worden. De software is ingericht om eenvoudig alle informatie te 
gebruiken zodat u direct inzicht heeft in de status en voortgang van uw werkzaamheden. U heeft 
te allen tijde de voor- en nacalculatie in beeld, evenals de status onderhandenwerk.

Naast de projectadministratie in Proteus Afbouw is het mogelijk de volledige bedrijfs
administratie met Proteus Software te regelen. Met de financiële module bent u in staat de 
volledige boekhouding te voeren. Uiteraard kunnen we Proteus Afbouw ook koppelen met uw 
bestaande financiële systeem.

Betere afstemming tussen ontwerp, werkvoorbereiding
en uitvoering

Real-time zicht op de voortgang van uw werkzaamheden

Eenvoudig beheren van materialen op 1 of meerdere 
locaties met inzicht in de voorraad van uw leveranciers

Voor- en nacalculatie altijd actueel

Minder onnodig gebruik van materialen met als 
resultaat minder afval, verspilling en overschot

Historische data kan worden gebruikt voor 
toekomstige projecten
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