Wat zit er allemaal in Simplicate?

Get Started

CRM
Centraal beheren van relatiegegevens

Tijdlijn met communicatie en notities

Documenten digitaal beheren

E-mails eenvoudig vastleggen per klant

Gmail en Outlook plug-ins

CRM in mobiele app

Vrije velden toevoegen en beheren

KvK-koppeling

Prijsafspraken per klant

HRM
Overzicht en contactgegevens
medewerkers
Verkooptarief per medewerker

Rooster per medewerker per periode

Oneven roosterweken

Digitaal personeelsdossier

Digitaal
personeelsdossier
Registratie
verlof en verzuim

Contracten beheren

Rechten per rol instellen

Tijd voor tijd

Voeg medewerkers toe aan teams

Kostprijs per medewerker

Sales
Verkooppijplijn
Oﬀertes opstellen en digitaal
ondertekenen
Verkooppijplijn in mobiele app

Documenten digitaal beheren
Automatisch alle relevante gegevens van
sales naar project
Digitaal
Uren
registreren
personeelsdossier
tijdens verkooptraject

Projecten
Projecten flexibel opbouwen met
(combinaties van) abonnementen, vaste
prijs en nacalculatie
Verkooptarief per uursoort of medewerker
Afwijkende prijsafspraken per project en
dienst
Per project inzicht in budget, planning en
realisatie
Digitaal personeelsdossier
Documenten
digitaal beheren

Projectnummers

Kilometerregistratie

Uren corrigeren, overboeken en afboeken
Inkoop- en kostenregistratie met
doorbelasting aan klant

Urenregistratie
Digitaal personeelsdossier
Tijd registreren via agenda en timesheet

Tijd registreren via Chrome plugin

Tijd registreren via mobiele app
Tweewegs integratie met Google, Apple
en Outlook Agenda
Urenoverzicht alle medewerkers

Repeterend tijdschrijven

Uren goedkeuren
Digitaal personeelsdossier

Planning
Projectplanning

Capaciteitsplanning

Heatmap

Activiteiten plannen

Facturen
Termijnfacturatie

Voorschot

Afwijkende factuurdebiteur per project

Herinnering versturen

Digitaal factureren met UBL

Abonnementen staan direct als
conceptfactuur klaar om te versturen
Abonnementen kunnen ter controle
worden aangeboden in Te Factureren
voordat conceptfactuur wordt aangemaakt
Geautomatiseerd herinnering versturen
met opvolgproces

Meerdere projecten op één factuur

Workflows
Standaardtaken en -workflows

Eigen workflows ontwerpen en aanpassen

Rapportage over workflows

Rapportages
Sales: Sales Funnel

Uren: Rapportage (productiviteit &
declarabiliteit)
Factuur: Omzetrapportage

HRM: Verlofrapportage

HRM: Verzuimrapportage

Project: Omzetprognose

Project: Projectresultaat

Project: Gefactureerd en Forecast

Factuur: Abonnementsrapportage

Business Intelligence

Algemeen
Tweestaps authenticatie

Gegevens exporteren

Integratie met boekhoudpakketten

Notificaties

Meerdere bedrijven

API-toegang

Professional

Ultimate Eﬃciency

