
 

Aelmans Adviesgroep implementeert Profitmanager; 
efficiënter en slagvaardiger opereren dankzij één centrale oplossing

 

 

 

 

 

Aelmans Adviesgroep is sinds 1990 ac�ef en biedt een breed 
pakket aan diensten op het gebied van omgeving, milieu, 
vastgoed, agro en bouw. De diverse disciplines werken nauw 
samen om voor de klant een ‘totaaloplossing’ te realiseren. 
Opdrachtgevers zijn par�culieren en bedrijven, zowel MKB als 
agrarische bedrijven.

Informa�e
Kijk voor meer informa�e 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 (0)43 - 362 29 71

Binnen amper 3 maanden zijn we vervolgens live gegaan. De 
oude applica�e met alle historie van stamgegevens, projecten 
en documenten zijn in een buitengewoon snel tempo gemi-
greerd naar Profitmanager, waardoor we zonder �jdverlies door 
konden gaan met onze werkzaamheden. Daarbij gebruikma-
kend van essen�ële onderdelen voor onze bedrijfsvoering, zoals 
�jdsregistra�e, projectadministra�e, tekenbestanden, CRM, 
factura�e, fotobestanden en documentmanagement.
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Als organisa�e met meer dan 100 medewerkers, verdeeld over 8 
werkmaatschappijen en verschillende ves�gingen waren wij, ter 
vervanging van ons bestaande projectadministra�e / CRM 
applica�e, op zoek naar een geschikte oplossing voor al onze 
disciplines binnen de organisa�e.

Achteraf kunnen we concluderen dat we middels Profitmanager 
over één centrale oplossing beschikken voor de gehele organisa-
�e met alle disciplines. Dankzij Profitmanager kan onze organi-
sa�e daadwerkelijk efficiënter en slagvaardiger opereren.  Het 
snel kunnen opzoeken van informa�e vanuit duizenden dossiers 
is door de komst van Profitmanager kinderlijk eenvoudig 
geworden! Ook randzaken zoals verlofadministra�e, onderhan-
denwerk, marke�ngcampagnes zijn nu in één keer op orde. De 
implementa�e van Profitmanager biedt ons veel meer inzicht en 
directe voordelen ten opzichte van de oude situa�e, zoals:
        een snellere verwerking van uren
        intuï�eve zoekfunc�onaliteit
        meer inzicht in het project
        (digitaal) factureren
        digitalisering en integra�e van diverse applica�es
        overal en al�jd snelle toegang tot informa�e

Na een uitgebreide selec�eprocedure, waarbij zowel naar 
maatwerkoplossingen als naar “standaard” applica�es is geke-
ken, is gekozen voor Profitmanager. Doorslaggevend in onze 
keuze was enerzijds het transparante prijsmodel en het feit dat 
de implementa�epartner tevens ontwikkelaar is. De medewer-
kers van Profitmanager beheersen hun oplossing dan ook tot in 
het kleinste detail. Anderzijds speelde de integra�e met be-
staande applica�es (Microso� Office en Muis so�ware) en de 
mogelijkheid van migra�e van onze bestaande data een 
belangrijke rol bij onze keuze. 

Kortom, we zijn met Profitmanager een samenwerking aange-
gaan die tot op heden zijn vruchten afwerpt. Een standaard 
applica�e, die aanvoelt als maatwerk en flexibel meebeweegt 
met een dynamische organisa�e als de onze. 


