ERP IN DE BOUWSECTOR

Haal het maximale uit
uw ERP SYSTEEM

Werkt uw onderneming al enige tijd met een ERP systeem of staat ze op het punt om er één te gaan gebruiken? Dan is
het goed te weten dat de adviseurs van Flynth u helpen om het maximale uit deze investering te halen. Al tijdens de
implementatie zorgen ze ervoor dat het ERP systeem zodanig wordt ingericht dat zij de basis vormt voor verdere groei
van de onderneming.

Inzicht en bijsturen
Een groot deel van de investering zit in de implementatie fase. Deze fase vraagt veel tijd
van medewerkers en raakt nagenoeg alle aspecten van de bedrijfsvoering. Om te zorgen
dat uw systeem de juiste inzichten verschaft, dient het ingericht te worden met correcte
informatie over tarieven, uurlonen en toeslagen die gebaseerd zijn op de gekozen
calculatiemethode. Fiscale regels spelen daarbij een belangrijke rol als het gaat om
de waarde van projecten en winstneming.

“

Een goed
werkend ERP
vormt de basis
voor groei.

“
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• rekeningschema
• btw-codes

• bepaling model
voorcalculatie
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TARIEVEN

BEGROTING

• berekening kostprijstarieven
• loonkostenberekening
• fiscale tarieven
• toeslagen indirecte kosten
• winsttoeslagen

• opstellen begroting
• groeiverwachting
• kostenontwikkeling

BEGELEIDING

CONTROLE

• boekingsinstructies
• ondersteuning bij boeking
• monitoren 1e periode
rapportage

• OHW rapportage
• btw-aangifte, opgaaf ICP,
buitenlandse btw

Gerichte aanpak
Uw Flynth adviseur heeft een gerichte aanpak om uw onderneming
te begeleiden in dit traject. Dit begint met het opstellen
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gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd.
• btw-codes

voorcalculatie

We bekijken de rollen van de applicatiegebruikers en doen een voorstel voor functiescheiding door het toekennen van
autorisaties. Daarnaast informeren wij uw medewerkers over de boekingsinstructie voor een correcte verwerking van de
financiële administratie. Tot slot monitoren wij de 1e periode rapportage op onjuistheden en sturen indien noodzakelijk bij.
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Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze begeleiding en het maximale uit uw ERP systeem halen?
Neem contact op met:
■ Bart Lip
Nipkowweg 13 | 8501 XH Joure
(088) 236 90 59 | (088) 236 92 00
bart.lip@flynth.nl

■ Paulien Bulsta

■ René Velthuis
Meeuwenlaan 8 | 8801 BZ Zwolle
	(088) 236 91 99 | (088) 236 96 00
rene.velthuis@flynth.nl

	Arkelstein 1 | 8103 PA Raalte
(088) 236 85 94 | (088) 236 82 00
paulien.bulstra@flynth.nl

Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie met
de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor

www.flynth.nl/bouw
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onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.
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vestigingen in het hele land. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed aan

