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De noodzaak van efficiënter werken
De wereld van technisch dienstverleners verandert. De economie trekt aan, er is meer 

vraag naar integrale samenwerkingsverbanden, de servicevraag wordt groter en er 

ontstaan nieuwe groeimarkten op het gebied van energiemanagement, (zorg)domotica 

en veiligheid. Voor wie vooruit kijkt, creëert dit enorme kansen. Maar ook een paar 

uitdagingen. Meer en andersoortig werk vraagt om goed opgeleid technisch personeel 

en dat is schaars. Uw huidige personeel omscholen drukt op uw capaciteitsplanning. En 

dan nog die steeds veeleisender wordende eindgebruiker die weet wat hij wil en 24/7 

service en flexibiliteit verwacht… 



Flexibel en verantwoord inspelen op 
de wensen van uw klanten
We kunnen u niet helpen aan goed 

technisch personeel. We kunnen wel uw 

werkprocessen zodanig automatiseren 

dat u uw medewerkers efficiënter in 

kunt zetten. We kunnen u ook realtime 

inzicht geven in de status van uw 

projecten, service, medewerkers, uren, 

materiaalstromen en kosten waardoor u 

flexibel en verantwoord in kunt spelen op 

de wensen van uw eindgebruiker.  

Dit alles vindt u in Syntess Atrium.

Voordelen wanneer u met Syntess Atrium werkt:
 ✓  Kwaliteitsverbetering van uw projecten-  

en serviceprocessen.

 ✓ Betere procesefficiëntie.

 ✓  Beter samenwerken binnen en buiten uw organisatie.

 ✓  Optimaal informatie delen met klanten, 

opdrachtgevers en leveranciers.

 ✓  Actuele en relevante stuurinformatie voor  

iedere werknemer.

 ✓  Ketenintegratie met alle belangrijke partijen.

 ✓ Hogere klanttevredenheid.

 ✓ Optimaal inzicht in resultaat.

 ✓ Sterkere concurrentiepositie.

 ✓ Professionelere uitstraling en werkwijze.



Met Syntess Atrium werken uw kantoor  
en buitendienst echt integraal samen!

Het verschil tussen algemene ERP-software  
en de ERP-software Syntess Atrium
Syntess Atrium is ERP-software specifiek voor de 

werkprocessen van de technisch dienstverlener. De 

meeste ERP-software is ontwikkeld vanuit een financiële 

kern, met koppelingen voor de dagelijkse werkprocessen. 

Maar niet iedereen kan denken in journaalposten.  

Wij draaiden dit om. Syntess Atrium gaat uit van 

de dagelijkse praktijk van de medewerkers op de 

werkvloer. In onze software spreken we hun taal. En 

wat zij uitvoeren wordt automatisch vertaald naar een 

financiële administratie waar zelfs de strengste accountant 

tevreden mee is. Intra- of extracomptabel. Niet-financieel 

onderlegde medewerkers worden niet belast met 

allerhande financiële boekingen, maar de financiële 

afdeling behoudt de controle.

 ?

Syntess Atrium is glasheldere ERP-software voor moderne technisch dienstverleners die vooruit willen. Wij zijn zelf ooit ontstaan vanuit 

een installatiebedrijf en kennen uw werkprocessen als geen ander. Bij ons geen samenraapsels van losse aan elkaar geknutselde 

softwareonderdelen, maar één systeem voor al uw werkprocessen. Van kantoor tot en met buitendienst. Eén totaaloplossing, herkenbaar voor al 

uw medewerkers, gebaseerd op eenmalige invoer van gegevens en waarbij de dagelijkse praktijk zich vertaalt naar uw financiële administratie.

Wat is ERP-software?
Los aan elkaar gekoppelde softwaresystemen communiceren slecht of beperkt met elkaar. Het gevolg: onnodig 

tijdverlies door dubbele invoer en slecht tot geen integraal overzicht van de stand van zaken. Om efficiënter te 

kunnen werken hebt u direct overzicht nodig in al uw bedrijfsmiddelen en -activiteiten. Dit overzicht krijgt u alleen 

door gebruik te maken van software waarbinnen al uw werkprocessen vertegenwoordigd zijn. Dit wordt ook wel 

Enterprise Resource Planning (ERP) software genoemd.

 



Modulair opgebouwd en van alle functionaliteiten voorzien
Syntess Atrium is standaardsoftware, maar voelt als 

maatwerk, omdat het geheel op uw wensen en bedrijf is 

afgestemd. Modulair opgebouwd en zo flexibel dat het  

met u meegroeit of, indien nodig, zelfs mee krimpt.  

Syntess Atrium bevat niet alleen CRM, maar ook 

functionaliteiten die u normaal in andere losse systemen  

vindt zoals HRM, tekstverwerking en mailfaciliteiten, 

verkoopinformatie, dashboards, rapportgenerator en 

MJOP. U heeft dus ook geen deeloplossingen meer 

nodig en u voorkomt ingewikkelde niet goed werkende 

softwarekoppelingen. 

Het fundament van Syntess Atrium
De fundering van Syntess Atrium ligt verankerd in de 

onderstaande zes basisprocessen. Op de volgende 

pagina's lichten we deze verder toe.

CRM, materiaal- en artikelbeheer

 Werkvoorbereiding en logistiek

 Projecten en calculatie

 Service en onderhoud

 Buitendienstautomatisering

Financiële administratie



Door alle bedrijfsonderdelen heen kunt u dezelfde 

stamgegevens gebruiken, of u nu factureert, calculeert of 

bestelt. Syntess Atrium communiceert voor artikelbeheer 

met webservices via internet met ruim 400 groothandelaren 

en fabrikanten en leest artikelgegevens in met uw condities. 

 CRM, materiaal- en artikelbeheer
Eenmalige invoer van stamgegevens

 Werkvoorbereiding en logistiek
Ingevoerde data keert terug in al uw processen

 Projecten en calculatie
Projectbeheer- en serviceadministratie in één pakket

U hoeft niets dubbel in te voeren, want Syntess Atrium 

gebruikt bij werkvoorbereiding de originele calculatie of 

begroting voor het reserveren of bestellen van materiaal. 

Met een capaciteitsplanning worden werknemers 

ingedeeld om betreffende taken uit te voeren.

In de projectenlijst van Syntess Atrium zijn service en  

projecten (nieuw- en verbouw) gezamenlijk opgenomen, 

waardoor u de hele administratieve en logistieke afhandeling 

op dezelfde wijze kunt uitvoeren. Er is alleen een verschil op 

plaatsen waar dit echt nodig is. 



Bij service en onderhoud komt veel kijken: CRM, 

installatiebeheer, machinebeheer, contractbeheer, 

onderhoud prognoses, calculatie, offertebeheer, planning, 

inkoop facturering, financiële administratie etc. met de 

buitendienstmedewerkers als cruciale spil. Syntess Atrium 

biedt u al deze functionaliteiten in één systeem. 

Binnen Syntess Atrium bieden we digitale werkbonnen, 

digitale urenregistratie, internetplannen en een app voor 

relatiebeheer. Deze toepassingen vormen een belangrijk 

onderdeel voor ons Klantportal, waarin direct online 

informatie door uw klant op te vragen is.

We ontwikkelen onze producten vanuit de praktijk van de 

onderneming. In onze software spreken we de taal van 

uw medewerkers. Wat zij vanuit de werkvloer invoeren 

wordt automatisch vertaald naar een complete financiële 

administratie, zowel intra- als extracomptabel.

 Service en onderhoud
Software voor geavanceerde processen

 Buitendienstautomatisering
Efficiëntere buitendienst dankzij automatisering

 Financiële administratie
Praktijk vertaald naar financiële administratie



Eén totaalpakket voor elke bedrijfsgrootte
Binnen Syntess Atrium kennen we drie edities op basis van bedrijfsgrootte: Business, Professional en Enterprise. 

Deze zijn verder uit te breiden met de door u gewenste functionaliteiten. Zo is uw automatisering afgestemd op uw 

specifieke situatie en betaalt u nooit teveel.

Functionaliteiten
In het schema hiernaast ziet u welke functiegroepen zijn 

opgenomen in het totaalpakket. Per functiegroep kunnen er nog 

opties worden toegevoegd die in de hieropvolgende pagina 

beknopt benoemd worden. 

 ?

Atrium Business (2  -  10 FTE)
Software die met u meegroeit 

Dit basispakket bestaat uit de onderdelen Artikelbeheer, Relatiebeheer, 

Brieven, Offertes en Verkoopfacturen en een Rapportgenerator.

Atrium Professional (5  -  100 FTE) 
Totaaloverzicht voor professionals

De softwareoplossing voor uw hele bedrijfsvoering. Van Meer Jaren 

Onderhouds Prognoses (MJOP) t/m uitgebreide Financiële dashboards  

en van Digitale Werkbonnen t/m Projecthistorie.

Atrium Enterprise (100 + FTE)
Volledig intracomptabel pakket 

Hoofd- en subadministratie zijn volledig geïntegreerd. Hierdoor worden o.a. uw 

onderhandenwerk en waarde voorraad gejournaliseerd naar het grootboek.



  Basis 

Het basispakket van Syntess Atrium is 
bedoeld voor kantoorwerkzaamheden. 
Deze basis bestaat allereerst 
uit de drie peilers waarop de 
administratie gevestigd is, te weten 
Relaties, Artikelen en Medewerkers. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Taalcodes 
• Vreemde valuta 
• Koppeling Postcodetabel 
• Verkoopcondities 
• Documentautorisatie 
• Netwerken 
• Verzend-/afdrukserver 
• SMS-server 
• Inlezen barcodes 
• Brieven 
• Mailing

  Artikelen en Materialen

Naast relaties en medewerkers 
vormt het beheren en onderhouden 
van uw digitale artikelbestand de 
tweede pijler van uw administratie. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Recepten 
• Serieartikelen 
• Inlezen 2BA 
• Artikelconversies per leverancier

  Relaties

Naast artikelen en medewerkers 
vormen uw relaties de eerste pijler 
van uw administratie. Hier kunt u 
relaties beheren en onderhouden. 
Relatiebeheer biedt u ook standaard 
diverse toepassingen voor succesvol 
CRM. Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Importeren KvK gegevens

   Medewerkers

Naast relaties en artikelen vormen uw 
bedrijfsmedewerkers de derde pijler 
van uw administratie in Syntess Atrium. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Personeelsdossier 
• Koppeling SCAB

  Projecten

Het voeren van een 
projectenadministratie. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Bouwfases 
• Kwaliteitssysteem 
• Projectmagazijnen 
• Projectinkoopcondities 
• Projectbudgettering

  Service

Voor periodiek terugkerend werk 
heeft Syntess Atrium de modules 
Abonnementen en Serviceadministratie. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Borg-installaties 
• Koeltechnische installaties 
• Kleine blusmiddelen 
• Nautische installaties 
• Audio installaties 
• MJOP

   Calculatie

Een calculatiepakket waarmee u via 
verschillende rekenmethoden uw 
kostprijs of de aanbiedingsprijs kunt 
uitrekenen. Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Bewerkingstijden 
• Kostprijscalculatie

   BIM 

De mogelijkheid om materiaallijsten 
uit een BIM-model te importeren in de 
calculatie, de werkvoorbereiding of de 
serviceadministratie.

  Offreren

Voor het maken van offertes en het 
beheren van uw uitstaande offertes. 
Desgewenst kunt u offertes koppelen 
aan uw projecten en calculaties in de 
offerte inlezen.

  Begroten

Het uittrekken en afroepen van het 
benodigde materiaal kunt u zien als 
een aparte schakel in de logistieke 
uitvoering van projectmatig werk. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Leverancieroffertes

  Plannen

Hoe stemt u het aangeboden werk en 
uw mensen op elkaar af. Hiervoor biedt 
Syntess Atrium een Planscherm voor 
een gedetailleerde monteursplanning en 
een module Projectenplanning om uw 
projecten te plannen. 

  Werkbonnen

De werkbon is de werkopdracht voor 
uw monteurs of vakmensen. Het is in 
feite het verbindende document tussen 
kantoor en de buitendienst.  
Op de werkbon noteert men de kosten 
van de uitvoering waarna deze op 
kantoor gereedgemeld kan worden. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Importeren werkbonnen 
• Webwerkbon 
• Koppeling OK CV

  Materieel

Met deze module kunt u uw materieel 
registeren en uitgeven/retour 
ontvangen. Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Materieelkosten

  Bestellen

Het bestellen en ontvangen van 
artikelen. Naast de traditionele 
methoden (afdrukken en faxen) kunnen 
bestellingen elektronisch in ICM-, XML-
formaat of per e-mail verstuurd worden. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Barcodes inlezen

  Factureren

Het maken van een verkoopfactuur 
en het gebruik van een 
klantrekening is basisfunctionaliteit. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Importeren verkoopfacturen 
• Koppeling Z factuur 
• Aanmaningen 
• G-rekening 
• Betalingscondities 
• Incassolijst 
• Kredietlimiet 
• Incassolijst facturen

  Uren

Met deze module kunt u de 
uren van uw medewerkers 
registeren en doorbelasten. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Weburen

  Magazijn

Het uitvoeren van magazijnbeheer 
over één of meerdere magazijnen. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• F-gassen administratie 
• Projectmagazijnen 
• Centraal magazijn 
• Inlezen barcodes

  Inkopen

Inkopen is een onderdeel van de 
financiële administratie in Syntess 
Atrium. Het betreft de mogelijkheid 
voor het inboeken en verwerken van 
uw inkoopnota’s (al dan niet ontstaan 
als gevolg van eerdere bestellingen). 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Inlezen inkoopfacturen

  Financiën

Het financiële pakket van 
Syntess Atrium voor de standaard 
financiële administratie. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Kostenplaatsen 
• Inlezen loonjournaalposten 
• Afschrijvingen 
• Budgetteren 
• Auditfile 
• Intercompany

  Acties

Met de module Acties heeft u de 
mogelijkheid om een uit te voeren 
actie voor uzelf of uw collega aan te 
maken en (later) op te volgen. Deze 
module is pakketbreed en komt in alle 
kantoorapplicaties terug.

  Projecthistorie

Een uitgebreide projecthistorie, te 
raadplegen via het projectendossier van 
uw projectadministratie.

  Grootboek

Het grootboek is het hart van uw 
financiële administratie. Hier ziet u via 
het rekeningschema de verschillende 
journaalposten samenkomen. 
Ter analyse kunt u de gemaakte 
journaalposten bekijken of selecteren 
op specifieke periode, kostenplaats en, 
afhankelijk van uw editie en licentie, 
ook op type (standaard journaalposten, 
projectjournalisering en intercompany). 
Het is mogelijk om in Syntess Atrium een 
intracomptabele boekhouding te voeren. 

  Externe documenten

Met behulp van het product Extern 
Documentbeheer bent u in staat om 
per relatie een digitaal archief op te 
bouwen en te beheren en documenten 
te koppelen aan o.a. relaties, 
inkoopfacturen en pakbonnen. 

  Dashboard

Zelf uw eigen kengetallen maken 
en presenteren in één of meerdere 
dashboardschermen. Dit ook 
pakketbreed, omdat het Syntess 
dashboard ook gebruikmaakt van de 
velden die in de rapportgenerator 
gedefinieerd zijn. In feite kan het 
Dashboard deze velden grafisch 
presenteren.

  Rapportage

Pakketbreed biedt Syntess Atrium 
een eigen rapportgenerator voor het 
maken en afdrukken van rapporten en 
documenten. Desgewenst kunt u per 
programmaonderdeel ook kant-en-klare 
rapporten downloaden uit de Syntess 
rapportbibliotheek.

   Dossier

Syntess Atrium biedt u diverse vormen 
en mogelijkheden van dossiervorming. 
Deze dossiervorming komt automatisch 
tot stand als gevolg van de 
werkzaamheden in de overige modules 
van Syntess Atrium, zoals: 
• Klantportal 
• Relatiedossier 
• Extern documentenbeheer 
• Verzendserver

  Medewerkersdossier

De gegevens die u over uw 
medewerkers heeft vastgelegd, kunnen 
zij via een apart medewerkersdossier 
inzien. Zo bent u transparant over de 
vastgelegde gegevens.

  Handel

Voor installerende bedrijven met een 
winkel of handelsactiviteiten biedt 
Syntess Atrium ter ondersteuning 
diverse producten, zoals: 
• Orders 
• Importeren orders 
• Kassa-integratiesysteem 
• Paklijsten 

  Overzicht

Syntess Software biedt verschillende 
webapplicaties die ten dienste staan 
van de buitenwereld waar u als bedrijf 
mee te maken heeft. Deze buitenwereld 
kan uw eigen buitendienst zijn of uw 
klantrelaties. Syntess Atrium biedt de 
volgende webapplicaties: 
• Syntess Atrium Relatie App (SARA) 
• Webwerkbon 
• Weburen 
• Internetplannen 
• Klantportal

   Relatie App

Met de Syntess Atrium Relatie App 
(SARA) heeft u via uw smartphone 
contact met uw relatiebestand. U kunt 
relatiegegevens opzoeken en contacten 
en e-mailadressen toevoegen of 
muteren.

  Webwerkbon

Via de webwerkbon ziet uw monteur of 
vakman op zijn tablet de werkbonnen 
die voor hem/haar zijn aangemaakt 
en ingepland. Na uitvoering van 
het werk kan men de gemaakte 
kosten (materiaal, arbeid) boeken 
en de werkbon gereedmelden. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Webwerkbon checklisten 
• Webwerkbon opvolging

  Weburen

Via de weburen ziet uw monteur of 
vakman op zijn tablet of smartphone 
de urenstaten die voor hem/haar zijn 
aangemaakt. Zo kan men snel de 
urenstaat invoeren en gereedmelden.

  Internetplannen

Internetplannen is bedoeld voor 
door u aangewezen klantrelaties. 
T.b.v. onderhoud plant u een 
onderhoudsbezoek voor een relatie 
waarbij u via internetplannen uw 
klant uitnodigt om deze afspraak te 
bevestigen of te verzetten. Dit via een 
kant-en-klare applicatie in uw eigen 
website.

  Klantportal

Het Syntess Klantportal is bedoeld voor 
uw klanten. Hier kunnen zij facturen, 
correspondentie, werkbonnen, objecten 
en installaties met betrekking tot hun 
organisatie inzien. Ze kunnen hier tevens 
storingen aanmelden. 
Uitbreidingsmogelijkheden: 
• Klantportal bestanden

   Hardware

Naast software kunt u bij ons ook 
aanvullende hardwareoplossingen 
als PDA’s en barcodescanners en 
toebehoren bestellen.

Kantoorapplicatie Webapplicaties



BIM-integratie
BIM (Building Information Modeling) is een digitale representatie van alle fysieke en 

functionele kenmerken van een gebouw. Hiermee kunnen alle partijen die bij een 

bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde gegevens vanuit één digitaal 

(3D) model. Met onze BIM-functionaliteit (BIM-import) kunt u in Syntess Atrium  

rechtstreeks werken met actuele data voor o.a. uw kostprijsberekening, calculatie, 

logistiek, inkoop, projectenplanning, service en onderhoud van installaties en 

objecten. De samenwerking met andere partijen uit de keten wordt hierdoor 

geoptimaliseerd en wijzigingen kunnen eenvoudig verwerkt en doorberekend 

worden. U verkleint het risico op faalkosten en haalt meer projecten binnen,  

omdat u BIM-proof kunt werken.

Projectenplanning: inzicht in projectplanning, uren, capaciteit en oplevertijd 
Naast bestaande lopende projecten komen er ook nieuwe projecten binnen.  

Het liefst wilt u al in het offertestadium weten hoe uw planning er in die periode bij 

het benodigde personeel uitziet. Met onze module Projectenplanning bieden we u 

realtime inzicht. U begroot capaciteit voor nieuwe projecten op langere termijn en 

plant projecttaken via het Planscherm. Beide modules werken vanuit dezelfde tabel, 

dus wat in het ene scherm gewijzigd wordt, werkt door in het andere scherm.  

Het systeem houdt zelfs rekening met vakantie, studies en andere factoren waardoor 

werknemers niet in te plannen zijn. Onder- en overbezetting worden ruim van tevoren 

opgemerkt. Hierdoor kunnen nieuwe projecten effectiever ingepland worden; met als 

resultaat een haalbaar tijdsbestek van de uitvoering en tevreden klanten.

Uw markt ontwikkelt, wij ontwikkelen mee
De wereld van software is dynamisch. Syntess Software heeft een heldere missie: de beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en 

administratieve ERP-software ontwikkelen voor onze klanten, zodat zij op een hoger niveau kunnen presteren. Om dit te bereiken volgen we 

de trends voor productontwikkelingen, houden we feedbacksessies met onze klanten en werken we samen met andere partijen aan nieuwe 

producten. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten bijblijven in het constant veranderende speelveld. Hieronder speciale aandacht voor een paar 

van onze meest recente ontwikkelingen.



Uw partners zijn onze partners
Het ontwikkelen van branchegerichte software vraagt kennis van de markt.  

We combineren onze kennis en ervaring met de deskundigheid van partners op 

hun specifieke vakgebied en expertise. Zo zorgen we ervoor dat onze software 

zowel aansluit bij de dagelijkse praktijk als bij toekomstige ontwikkelingen.

Elektronische gegevensuitwisseling
Om uw inkoop- en logistieke proces zoveel mogelijk te stroomlijnen, wisselen  

we elektronisch gegevens uit met relevante groothandelaren en fabrikanten. 

We bieden u hierbij de volgende functionaliteiten:

 ■ Elektronische orderbevestiging

 ■ Elektronische pakbon

 ■ Elektronisch factureren

 ■ Webselectie

 ■ Beschikbaarheid materiaal

 ■ Artikelconversie

 ■ Condities inlezen

 ■ 2BA koppeling

 ■ Deeplink

 ■ Elektronisch bestellen

Een actueel overzicht van alle toeleveranciers met bijbehorende mogelijkheden vindt u op:  

https://www.syntess.nl/nl-NL/samenwerking/leveranciersoverzicht



Syntess Software, vakkundig voor vakmensen
Bij de keuze van een softwarepakket gaat u niet over één nacht ijs. U kijkt, vergelijkt, luistert en onderzoekt.  

Syntess Software ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt al sinds 1985 software voor technisch dienstverleners. 

Alles met het doel om onze klanten meer grip te bieden op hun bedrijfsprocessen. Het resultaat is ruim 4000 

succesvolle implementaties. We helpen ook u graag om tot de juiste oplossing te komen. Van eerste contact tot 

nazorg. Waar nodig werken we samen, want door goede communicatie komen we tot het voor u beste resultaat.

Syntess Software
Spijksedijk 16a

4207 GN Gorinchem

T 088 - 40 80 410

verkoop@syntess.nl

www.syntess.nl

Wilt u meer weten? 
Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 - 40 80 410 of bezoek onze website: www.syntess.nl.  

U kunt ook een demonstratie aanvragen via www.syntess.nl/demonstratie. Het kost u niets en wij laten u 

graag de toegevoegde waarde van "één" zien: één systeem, één database, één aanspreekpunt.

Installatie

Reparatie

Bouw

Onderhoud

Nautisch

Machine- en installatiebouw


