
 
 
 

 

Hoe houdt u uw projecten financieel onder controle? 

 

FIN-E PROJECTS: DE TOOL VOOR UW BUGETBEWAKING 

Fin-e Projects is dé softwaretool om uw projecten vanaf initiatief tot en met 

de oplevering financieel te bewaken. Fin-e Projects is benaderbaar vanuit 

uw webbrowser. Dit betekent dat u uw projecten overal ter wereld kunt 

benaderen vanaf het internet, waar en wanneer u dat wenst! 

 
 

 
 

  



 
 
 

OPZET FIN-E PROJECTS 

Binnen Fin-e Projects bewaakt u uw projecten vanaf de realisatie tot en met 

het einde van uw project. U kunt uw budgetten overzichtelijk muteren, 

contracten aanmaken en facturen toevoegen. U bepaalt zelf of u gebruik 

wilt maken rente, indexering en/of cashflowberekeningen. Het is allemaal 

mogelijk en het is aan u! 

 

 

 
Al uw projecten zijn verzameld binnen één omgeving. U bepaalt zelf wie 

toegang heeft tot deze omgeving. Ook bepaalt u zelf tot welke onderdelen 

u gebruikers toegang wilt geven. U bepaalt zelf de budgetstructuur voor uw 

projecten. Wilt u werken met een vaste structuur? Dat is mogelijk. Wilt u 

werken met een eigen structuur? Ook dat is geen probleem. Kortom: de 

optimale voorwaarden zijn aanwezig om uw projecten te beheersen! 



 
 
 

 

OVERZICHTELIJKE RAPPORTAGES 

Fin-e Projects beschikt over een uitgebreide rapportage module. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk om vanaf elk gewenst moment in de tijd de mutaties 

op te vragen. Op deze manier kunt u gemakkelijk rapporteren over de 

mutaties sinds de laatste keer dat u rapporteerde! Alle rapportages zijn 

beschikbaar in PDF en als download naar Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

FIN-E PROJECTS FEATURES 

•  Budgetteren van grof naar fijn op diverse niveaus  

•  Bewaking nog te contracteren budget  

•  Registratie en bewaken van contracten en facturen  

•  Het registreren van de ontwikkeling van de eindprognose  

•  Registratie en bewaking meer-/minderwerk  

•  Cashflowmanagement  

•  Risicomanagement  

•  Rente- en indexeringsberekeningen  

•  Eenduidige rapportagestructuur  

•  Export mogelijkheden naar Excel en PDF  

 

PROBEER VANDAAG NOG DE LIVE DEMO! 

Op www.fin-e.nl vind u een live demo van Fin-e Projects! 
 

Stap 1 Surf naar www.fin-e.nl 

Stap 2 Klik in het linker menu op ‘Demo’ 

Stap 3 Login met de gebruikersnaam en wachtwoord Demo/Demo 

 

 
 

MEER INFORMATIE?  

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek! 
 

E-mail: sales@fin-e.nl 

Website: www.fin-e.nl 

Telefoonnummer: 030 - 659 23  21 
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