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T2 BUDGET MANAGEMENT
Regeren is vooruit zien. Dat is waar het bij de module T2 Budget Management om draait. Deze module helpt
om proactief projecten te managen en budgetoverschrijdingen te beheersen. Vooral bedrijven met
langdurige, complexe en unieke projecten kunnen hiermee een forse stap zetten: volledige projectbeheersing ondersteund door geavanceerd budgetbeheer. De module is bedoeld voor projectmanagers,
(project)controllers en directieleden.
Met deze module breidt Trimergo de projectkostenbeheersing in Trimergo T2 aanzienlijk uit.
Met T2 Budget Management kunnen in een vroeg stadium al budgetten worden gedefinieerd, zonder dat
stuklijsten en werkplanningen bekend zijn. De budgetstructuur kan volledig aansluiten bij de gebruikte
calculatiemethodiek en hoeft niet gelijk te zijn aan de projectstructuur. Zo kan bijvoorbeeld worden
gebudgetteerd op een materiaalsoort als hydrauliek, die later overal in het project terugkomt in verschillende
stuklijsten en bestellingen. Het budget voor hydrauliek loopt vervolgens vol met de gemaakte en bestelde
kosten voor hydrauliek dwars door het project heen.
Zo kan ten allen tijde het budget worden beoordeeld, periodiek worden bijgesteld en, eventueel via een
goedkeurprocedure, definitief worden gemaakt. De projectleider kan in één oogopslag zien wat de mutaties in
uren en materialen zijn ten opzichte van de vorige budgetbespreking zodat een verantwoorde bijstelling kan
plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijft het initiële budget altijd bewaard ter vergelijking. De module T2 Budget
Management ondersteunt met instelbare kleursignaleringen voor onder- en overschrijdingen. Op deze wijze
ontstaat direct inzicht welke budgetten gevaar lopen. Ook komt Trimergo T2 zelf met aanbevelingen voor
bijstelling op basis van werkelijke voortgangsmetingen of de inkoopprestatie.

HOE DE MODULE WERKT
De budgetstructuur wordt aangemaakt met behulp van een wizard en mag afwijkend zijn van de
projectstructuur. Er kan worden gekozen om te budgetteren op de Work Breakdown Structure (WBS), een
zelfgekozen Cost Breakdown Structure (CBS) of op een combinatie van artikelsoorten, resources en
werksoorten. Bovenin het scherm worden de totalen van het project getoond. Zo is het in één oogopslag
helder wat het totaal verwacht budget is, wat de geplande kosten zijn, wat het verwachte resultaat is etc.
Via instelbare kleurcoderingen wordt direct zichtbaar welke budgetposten gevaar lopen. Trimergo doet zelf
voorstellen van de geprojecteerde kosten per budgetpost aan de hand van geconstateerde afwijkingen van de
inkoopprijs ten opzichte van de artikelprijs of de werkelijke voortgang. De projectmanager kan daarnaast zijn
eigen schatting inbrengen (ETC of EAC) en deze voorzien van een
toelichting. Ter ondersteuning kan hij inzoomen op de
stuklijsten, inkooporders of urenboekingen om tot
een gefundeerde schatting te komen. Elke
budgetcyclus wordt opgeslagen zodat interessante
trendanalyses beschikbaar komen en de projectleider
altijd de mutaties ten opzichte van de vorige versie
kan beoordelen.

VOORDELEN
Deze module is gemaakt om projectmanagers en
projectcontrollers grip op hun projecten te geven. De
voordelen op een rij:
•
Projectkosten beheersen via complete budgettering, naar keuze top-down of bottom-up;
•
Inzicht in resterend budget en marges, met mogelijkheid tot ingrijpen;
•
Periodiek bijhouden van alle wijzigingen in de budgetten;
•
Ondersteuning van de fiatteringscyclus rondom periodiek projectoverleg;
•
Alternatieve (CBS-)structuren met zelf te bepalen aggregatieniveau

WILT U MEER WETEN OVER DEZE MODULE?
Neemt u dan contact op met uw Trimergo contactpersoon of de Afdeling Sales via onderstaande
contactgegevens.
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OVER TRIMERGO
Trimergo is in 2001 opgericht met als doel het best mogelijke project ERP systeem te ontwikkelen. Inmiddels werken meer dan 150
bedrijven met 9.000 gebruikers in meer dan 10 landen dagelijks met Trimergo T2. De bedrijven zijn te vinden in on & offshore, apparaten- en
staalbouw, speciaalmachinebouw, maritieme industrie en bouwtoelevering.
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