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dynamisch plannen in een service-organisatie

 

 

 

 

 

De diensten van Open Line richten zich erop dat 

klanten altijd en overal onafhankelijk van tijd of 

plaats kunnen werken. Als één van de meest 

vooraanstaande ICT leveranciers in Zuid Nederland 

ontwerpt en implementeert Open Line hiervoor 

complexe ICT-infrastructuren, gebruik makend van 

producten en diensten van marktleiders op deze 

gebieden (Google, Citrix, Microsoft, VMware etc.). 

Met zo’n 120 eigen professionals en structurele 

samenwerkingen met vooraanstaande organisaties 

in de ICT-branche is Open Line een betrouwbare en 

innovatieve partner. 

Informatie

Kijk voor meer informatie op onze website, of neem 

telefonisch contact op met één van onze adviseurs.

Profitmanager 

Karveelweg 3

6222 NJ  Maastricht
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www.profitmanager.nl

info@profitmanager.nl

+31.43.362 29 71

Met een diversiteit aan projecten biedt Profitma-

nager flexibiliteit: van detachering tot service, van 

periodiek onderhoud tot turn-key projecten, van 

Service Level Agreement tot handel. Met behulp van 

het dynamische planbord hebben we een perfecte 

afstemming tussen de projecten en onze medewer-

kers. Via MS-Outlook en PDA’s / smartphones zijn 

onze consultants, engineers en projectmanagers 

altijd en overal op de hoogte van hun geplande 

werkzaamheden. 

Jean Boren

Financieel directeur Open Line

Open Line

Amerikalaan 90
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info@openline.nl

+31.43.850 70 00

Om de kwaliteit van de interne organisatie te 

verbeteren hebben we in 2008 een AO / IC 

(Administratieve Organisatie / Interne Controle) inge-

voerd. Voor het opvolgen van de AO / IC is onder-

steunende software een must. Onze keuze is hierbij 

gevallen op Profitmanager waarbij we ons proces van 

plannen, uren en facturatie zeer goed hebben kunnen 

onderbrengen. 

Met de gestructureerde urenregistratie en flexibele 

facturatiemogelijkheden kunnen we nu wekelijks 

factureren in plaats van maandelijks, wat een positief 

effect op onze liquiditeit heeft. Daarnaast onder-

steunt Profitmanager ons op het gebied van CRM, 

HRM en ziekteverzuimbeheersing. 

Op dit moment hebben we de grip die we zochten, 

samen met ons financieel beheerssysteem vormt  

Profitmanager één geïntegreerd, gesloten systeem.


