Hi, wij zijn Provisup!
Over ons
Provisup bouwt samen met een team van gedreven consultants en een krachtige backoffice aan de perfecte dienstverlening voor AFAS gebruikers. Met
decennia lange AFAS ervaring weten onze consultants direct de software naar de specifieke beroepspraktijk te vertalen. Wij hebben ruime ervaring met
klanten en relaties binnen de volgende branches: Bouw, Onderwijs, Zorg en Welzijn, Zakelijke dienstverlening en Retail.

Wij staan voor onze kernwaarden

▪
▪
▪

Vriendschap: We staan voor persoonlijk contact en korte lijnen. Het project doen we samen, mét jou en je team
Kennis: We denken met je mee op bedrijfskundig vlak zodat je processen inzichtelijk, verantwoord en juist verlopen
To the point: Vanuit de theorie maken we direct de vertaalslag naar automatisering binnen AFAS

Wat kunnen we voor jouw bedrijf betekenen?
Optimalisatie en implementatie
Het (her-)ontwikkelen en verbeteren van processen kan ingewikkeld zijn. Wij
helpen je hierbij en maken tevens de vertaalslag naar AFAS. Is AFAS al
geïmplementeerd? Wellicht is het tijd voor optimalisering. Samen werken we toe
naar meer tijd voor de kernactiviteiten.

Projectmanagement
Tijd-, kwaliteit- en geldbewaking. Dat is waar onze projectmanagers voor zorgen.

“Wij helpen bij het inzichtelijk
maken en vereenvoudigen van
jouw bedrijfsprocessen,

Als projectleider hebben we het belang en de mensen van jouw bedrijf, in
combinatie met de mogelijkheden van de software voor ogen. Wij zijn jouw
sparringpartner en zorgen voor de juiste persoon op de juiste plek.

Functioneel applicatiebeheer
Je werkt met de software van AFAS. Je loopt ergens tegenaan en hebt behoefte
aan ondersteuning. Op afstand loggen wij in en lossen de vraag voor je op. Ons
doel is jouw team zo snel mogelijk weer op weg te helpen, zonder dat je vastzit aan
een dag consult en onnodige reiskosten.

Quick Scan
Jouw organisatie werkt met AFAS Profit. Kunnen de bedrijfsprocessen
aangescherpt worden of staat verdere automatisering op de agenda? De Quick
Scan helpt om verbeteringen en kritieke knelpunten inzichtelijk te maken. Met hulp
van het eindrapport kunnen we direct samen aan de slag.

waardoor je met minimale
inspanning, efficiënter kunt
werken.”

Onze service
Snel actie nodig
Direct actie nodig en snel uit de brand? Wij leveren onze diensten op basis van
een uurtarief en nacalculatie. Voor een snelle handeling is deze service ideaal!

Strippenkaarten Optimalisatie
Voor steeds meer klanten werken wij met 5- of 10-strippenkaarten. Elke strip geeft
recht op één volledige dag consultancy en heeft een geldigheid van respectievelijk
12 en 18 maanden. Zekerheid en duidelijkheid vooraf en makkelijk inzetbaar voor
wanneer een optimalisatieslag nodig is. Met een strippenkaart bespaar je ook nog
eens tot 10% van je inhuurkosten. Nog niet genoeg? Bij onze strippenkaarten
berekenen we de reiskosten niet door!

Abonnementen Functioneel Applicatiebeheer
Onze abonnementen zij op basis van 6 of 12 maanden waarbij je de keuze hebt
uit 4, 8 of 12 uur functioneel beheer per maand. Uren zijn inzetbaar wanneer jij ze
nodig hebt en met onze 24uurs Responstijd Garantie* ben je zo weer op de rit.
Geen stress, niet opgemaakte uren kunnen de volgende maand nog gebruikt
worden. Uren te kort? Dan zet je alvast uren van de volgende maand in. Met het
abonnement veranker je vooraf de continuïteit en flexibiliteit om het optimale uit de
software te halen. Bij Functioneel Beheer heb je 12,5% korting op de standaard
uurtarieven.
*Voorwaarden zijn opgenomen in ons Service Level Agreement.

Wat is de Provisup aanpak?
Tijd voor optimalisatie
De consultants van Provisup werken samen met jouw team aan het behalen van
het hoogste rendement uit AFAS Profit ERP. Voor onze consultants kent de Profit
software geen geheimen. Als eerste weten wij van nieuwste functionaliteiten. De
consultants van Provisup hebben jarenlange expertise op de diverse modules en
weten als de beste AFAS Profit optimaal te laten werken voor jouw organisatie.

Provisup helpt je graag
Een verandering in bedrijfsprocessen is ingrijpend. De overstap naar, of
optimalisering van, het AFAS Profit pakket vraagt veel van je teamleden. Haalt
jouw organisatie al het maximale rendement uit AFAS?

Onze formule:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gecertificeerde AFAS Experts
Bedrijfskundige expertise met veel ervaring in het werkveld
Live-toegang tot voortgang door rapportages en dashboards
Korte communicatielijnen
Hele team wordt betrokken, zodat iedereen ermee kan werken
Pragmatische projectaanvang en uitvoering
Aandacht voor bedrijfsvoering en verankering van processen in AFAS
Meetbaar resultaat gegarandeerd!

> Maak een afspraak

Onze tarievenkaart
Dienst

Inzet

Looptijd

5-strippenkaart

12 maanden

€ 4.750

per kaart

-5%

10-strippenkaart

18 maanden

€ 9.000

per kaart

-10%

Uurtarief

n.v.t.

€ 125

per uur

Maatwerk

In overleg

NB.

Optimalisatie & implementatie

Tarief

Factor

Voordeel

Neem direct contact op:

Bel : 020 – 8221850

Mail info@provisup.nl
Functioneel Applicatiebeheer
4 uur / maand

Halfjaar of jaar

€ 350

per maand

-12,50%

8 uur / maand

Halfjaar of jaar

€ 700

per maand

-12,50%

12 uur / maand

Halfjaar of jaar

€ 1.050

per maand

-12,50%

Uurtarief

n.v.t.

€ 100

per uur

Maatwerk

In overleg

NB.

Uurtarief

n.v.t.

€ 145

Maatwerk

In overleg

NB.

Per km

n.v.t.

€ 0,30

Projectmanagement

Reiskosten

per km

Provisup B.V.

In de Wolken 226

1186 BP Amstelveen

020 – 822 1850

info@provisup.nl

www.provisup.nl

Contactformulier

