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“Powerproject werkt prettiger dan Primavera en andere 

software. Je kunt meerdere standlijnen tonen, je kunt je 

resources plannen, en met de baselinefunctie kun je 

meerdere scenarios met elkaar vergelijken. Het heeft vele 

gebruiksmogelijkheden.” 

Domonic Egan, Operations Director, McLaren Construction 

 
 
 
 
 

 
 

Over Powerproject 
 

 

Powerproject is sinds 1988 de krachtige, project-, 
portfolio- en resource managementoplossing 
voor de bouwsector. Het is zo ontworpen en door 
ontwikkeld dat het nauw aansluit bij de werkwijze 
van en voldoet aan de huidige behoeften van de 
bouwsector. Het is geschikt voor grote en kleine 
bedrijven en is het de voorkeurssoftware van 
duizenden bouwprofessionals.

Powerproject wordt gebruikt op een aantal van 
’s-werelds meest complexe bouwprojecten 
waaronder: Europa’s hoogste gebouw, De Shard in 
Londen; De Rijksdag in Berlijn; Banora Point 
Highway in Australië; Durban International Airport en 
de wederopbouw van Christchurch in Nieuw-
Zeeland.

 
 

 

Waarom voor Powerproject kiezen? 
- Eenvoudig in gebruik en toch zeer krachtig 

- Volledig schaalbaar waardoor geschikt voor projecten en 
portfolios in alle groottes 

- Uitstekende presentatie van projectplanningen en 
eenvoudiger af te drukken 

- Filteropties voor het managen van onderaannemers 

- Betere beveiliging tegen clashes veroorzaakt door 
vertraging 

- Kostenbewuste licentie-opties: kies standalone of gedeelde 
licenties – zie blz. 3 

- Enterprise optie voor multi-user, multi-project, real-time 
toegang – zie blz. 3 

- Betaalbare 4D planning – Koppel planningen met 3D 
modellen binnen één applicatie – zie blz. 4 

- Site Progress Mobile – voortgangregistratie  
(standopnames) via smartphone/tablet – zie blz. 5 

- BI-Dashboard rapportage en inzichten op 
managementniveau – zie blz. 6 

- Eenvoudige integratie met 3p software – zie blz. 6 

- Bouwspecifieke trainingen en expert support – zie blz. 7 
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Project thermometer 

Financieel 
 
 

Voortgangsrealisatie 
 
 

Resources  
 
 

 
Capaciteit personeel 

Kostenbewuste, flexibele licentie- en 
implementatieopties 
 
Kies voor de beste optie voor uw bedrijf uit twee 
licentietypes. 

Single User Licentie (Standalone) 
Eenvoudigste licentie, waarbij de software slechts op 
één specifiek systeem benaderd kan worden. 

Concurrent Users (Server) 

Een kostenbesparende gedeelde licentievorm waardoor 
een overeengekomen aantal gebruikers gelijktijdig met 
Powerproject kan werken waarmee de totale 
aanschafkosten aanzienlijk verlaagd wordt. 

SaaS Abonnement (Cloud) 

Als alternatief voor een rechtstreekse aankoop kan een 
licentie worden afgesloten met een abonnement 
(minimale duur zes maanden). Hierdoor heeft een 
individuele gebruiker toegang tot de software via een 
Cloud-service op een aantal platforms. 

Powerproject Enterprise 

Powerproject Enterprise is ideaal wanneer een aantal 

mensen gelijktijdig in een centrale planning moet kunnen 

werken. Het levert organisatie-breed overzicht over alle 

project-gerelateerde data zodat meerdere gebruikers 

samen kunnen werken en real-time informatie delen. 

 

Zowel standalone als concurrent gebruikersopties zijn 

beschikbaar voor enterprise toegang. 

Met Powerproject Enterprise kunt u: 
- Al uw projecten centraal beheren, voor optimale efficiëntie 

een aantal mensen tegelijkertijd toegang verlenen tot en 
laten werken met dezelfde projectplanning 

- Gegevens van meerdere locaties snel verzamelen en direct 
in de projectplanning invoeren 

- Projectkosten, inkomsten en cashflow over heel uw portfolio 
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Powerproject BIM 
Voor betaalbare 4D planning, combineer uw 
planningstool met 3D modellen in één applicatie, 
met Powerproject BIM – een optionele BIM 
module voor Powerproject die ideaal is voor 
aanbestedingen en voortgangsmonitoring in 3D. 

- Identificeer problemen die mogelijk niet zichtbaar zijn via 
traditionele planningen 

- Voer scenario's uit om de haalbaarheid van uitvoering te 
beoordelen en vindt de beste oplossingen 

- Bekijk de impact in de 3D-view terwijl u de Gantt-
balkkaart bijwerkt 

- Bestudeer hoe het bouwproces zal verschijnen in 
verschillende projectfasen 

- Integreer as-built informatie 

- Maak sneller betere offertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Powerproject BIM geeft ons een overzicht op hoog niveau van het project ... 

De visualisatie die u in Powerproject BIM maakt, komt de klant echt ten goede.” 

Ibrahim Patel, Planner, Galliford Try 
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Site Progress Mobile 

Site Progress Mobile is een gratis te downloaden app voor 
Android, Apple (iOS) of Windows Phone. Ze stelt mobiele 
gebruikers in staat om de voortgang van hun in een 
Powerproject project geplande taken en terugkerende 
activiteiten vanaf een remote locatie te registreren. Ze kan 
ook worden benaderd via het web.  

Elke gebruiker ziet alleen de relevante taken en 
voortgangschecklists waarvoor hij verantwoordelijk is. De 
app is gratis te installeren, het gebruik van de service wordt 
betaald o.b.v. het aantal actieve jobs dat naar het 
beveiligde cloud geëxporteerd wordt. 

 

 

 

 

 

Site Progress Mobile stelt u in staat om: 

- Leg voortgang snel en eenvoudig vast met mobiele 

apparaten (Android, IOS, Windows) 

- Update voortgang op elk moment, vanaf elke 

locatie. Er is geen internet nodig om voortgang te 

saven, alleen wanneer u voortgang doorstuurt. 

- Verbeter de nauwkeurigheid doordat het niet meer 

nodig is voortgangsupdates over te nemen van 

papier of e-mails. 

- Registreer werkelijke datums van activiteiten, niet 

alleen het percentage voltooid 

- Maak foto’s en schrijf notities en leg deze vast als 

opmerkingen bij de verschillende bouwstadia 
 

 
 

 
“De app is gemakkelijk in gebruik en we hebben vanaf het 

begin ondersteuning gekregen. Ik vond het heel eenvoudig 

en intuïtief om erin te navigeren.” 

David Grant, Major Projects Team Planner, Balfour Beatty 

 
“Met Site Progress Mobile hadden we nog maar een derde 

tot de helft van de oorspronkelijke tijd nodig.” 

Peter Farmer, Senior Planning Manager, Interserve 
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Dashboard rapportages 
Business Intelligence is een krachtige analytische tool die 
u in staat stelt om eenvoudig accurate, professioneel 
ogende dashboard rapportages samen te stellen over de 
voor de senior managers in uw organisatie benodigde 
centrale business cijfers zonder deze gegevens 
handmatig te hoeven verzamelen.   
 
Met Business Intelligence kunt u: 
- Vroege waarschuwingen ontvangen over elke vertraging of 

problemen bij het behalen van deadlines 

- Volledig overzicht houden van de status van al uw projecten, 
hulpmiddelen en kosten 

- Powerproject gegenereerde data met alle datasources van 
een derde partij combineren  

- Eenvoudige integratie met andere software 
Powerproject stelt u in staat om bestanden van andere 
formaten te openen en te integreren om gezamenlijk 
werken te ondersteunen en om u te helpen om indien 
nodig uw projectgegevens eenvoudig uit te wisselen met 
personen die met andere software werken. 

- Open files van Microsoft Project, Oracle Primavera en SureTrak 

- Sla Powerproject bestanden in formaten die geopend kunnen 
worden in zulke systemen 

- Sjablonen zijn beschikbaar voor het openen van bestanden 
vanuit andere formaten voor familiaire presentatie 

- Eenvoudige integratie met softwaresystemen zoals schatting- 

en calculatie applicaties (inclusief ons Bidcon 

softwareproduct), enterprise resource planning (ERP) 

systemen en BIM tools 
 

 
 



Pagina 7 www.elecosoft.nl 
 

 
“We hebben het allemaal vrij snel doorlopen - omdat de 

consultant zo goed voorbereid was. Het was geen kwestie 

van ‘lees dat’ en ‘doe dat’ - in plaats daarvan luisterde hij 

naar wat we wilden doen en sprak ze haar gezond verstand 

uit. De waarde van het advies van Elecosoft lag bij alle 

immateriële activa - omdat ze uit eigen ervaring spraken. Ze 

hadden alle veelvoorkomende valkuilen gezien. 

Kevin Bingham, Planning Manager, NG Bailey 

 
“Zeer informatieve en effectieve cursus. Verschaft voldoende 
kennis om Powerproject direct te gaan gebruiken.” 

Craig Bolding, Senior Surveyor, Osborne 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

We helpen u aan de slag 
Met meer dan 30 jaar ervaring in het leveren van onze 
project-, portfolio- en resource management 
oplossingen aan de bouw en engineering industrie, 
kennen wij de beste manieren om u de voordelen te 
laten maximaliseren en uw investering in Powerproject 
snel terug te verdienen: 

Cursussen 

We voorzien in een heel scala aan cursussen om zowel 
nieuwe als de meer ervaren gebruikers hun vaardigheden in 
het werken met Powerproject te verbeteren.  

Cursussen worden gegeven in ons Training Centrum in Ede; 
op regionale locaties in heel Nederland; of kunnen bij u op 
de zaak worden gegeven. We kunnen op uw bedrijfsvoering 
op maat gesneden cursussen geven en voorzien ook in 
web-based online training sessies. 

 

Consultancy en Implementaties 

Ons eigen team van toegewijde project management 
software professionals heeft veel ervaring met het helpen 
om indien nodig bij klanten hun Powerproject oplossing 
volledig aan te passen. 

 

Support 

Ons support en upgrade pakket zal u helpen het meeste 
uit uw investering in onze software te halen en bevat ook 
de gratis verschaffing van alle onderhoudsupdates en 
upgrades. 

 

 
 

 

 

 
“Een groot voordeel van Powerproject is de helpdesk. Ik 

weet dat als ik ooit vastloop, ik ze gewoon kan bellen en dat 

ze me zullen helpen.” 

Graham Roebuck, Chief Planner, Skanska 
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Meer informatie 
Voor informatie over licentievormen en een offerte die 
aansluit bij uw behoeften, kunt u ons bellen via: 

 
0318-210004 of e-mailen naar nl-info@elecosoft.com 

mailto:info@elecosoft.com

