
Complete projectsoftware die voor jou werkt.
Maak kennis met YVI Ruby



De uitdaging voor elke ondernemer
Elke ondernemer heeft te maken met specifieke uitdagingen en complexe projecten. Toch zijn er 
een aantal overeenkomsten: men heeft het razend druk en wil zo efficiënt mogelijk omgaan met 
de projectadministratie. Een realtime inzicht in projectvoortgang, eenvoudig uren registreren en 
snel factureren horen daar helemaal bij.

Planning

Het antwoord, gebaseerd op de praktijk
Ontdek YVI Ruby: cloudbased en helemaal plug-and-play dankzij een gebruiksvriendelijke  
interface en inrichting die specifiek voor verschillende branches ontwikkeld zijn. 

  

Ervaar het zelf 
Vraag eenvoudig een proefaccount aan en ervaar direct hoe overzichtelijk het bijhouden van je 
projectadministratie kan zijn. Liever één op één kijken hoe we je wensen kunnen vertalen in het 
systeem? We maken graag een afspraak met je!
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YVI Ruby werkt voor organisaties die projectmatig werken en actief zijn in zakelijke dienstver-
lening. Hoewel de behoeftes verschillend zijn qua inhoud en toepassing, delen onderstaande 
branches opvallend veel overeenkomsten qua uitvoer en het monitoren en managen van hun 
projecten. Op basis van dit inzicht en onze jarenlange ervaring hebben we gekozen om de 
focus te leggen op onderstaande doelgroepen. 

De doelgroepen van YVI Ruby

 

Architecten

Bouwmanagement

Ingenieurs

Consultancy en adviesbureaus

Marketing en reclamebureaus

Stichtingen en verenigingen

Energietransitie en milieuservices 

Digital agencies

Techbedrijven

Veldwerkers
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Slimmer ondernemen in de praktijk 
YVI Ruby is de projectsoftware die volledig in de Cloud werkt en met de allernieuwste 
technieken is gebouwd. Vanuit daar zijn updates en opslag volledig voor je geregeld. Al onze 
kennis, ervaring en feedback van (potentiële) klanten zijn verwerkt in de software die speciaal 
is ontwikkeld voor organisaties die actief zijn in zakelijke dienstverlening. Met YVI Ruby heb je 
met één klik op de knop inzicht in projectvoortgang, boek je eenvoudig je uren en stuur je 
gemakkelijk een factuur. 

De functionaliteiten binnen YVI Ruby:

•   CRM  
•   Projecten
•   Planning
•   Uren & taken

•   Facturatie
•   Documenten
•   Rapportages
•   Finance
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Overzicht van debiteuren, crediteuren en  
contactpersonen 

Beheers je relaties tot in detail 

Activiteitentijdlijn met notities, taken, inkoop-  
en verkoopfacturen, e-mails en documenten 

Direct inzicht welke projecten onderdeel zijn van  
een relatie 

Manage eenvoudig je pijplijn van projectkansen  
en offertes

De onderdelen uitgelicht

Iedereen herkent het wel, belangrijke informatie die je met een relatie hebt besproken en niet 
meer kunt terugvinden. YVI Ruby helpt je met de opbouw en het beheer van al je relaties en 
contactpersonen. De software biedt je de mogelijkheid om een compleet dossier op te bouwen 
met allerlei relevante gegevens. Van het maken van een notitie of een taak tot het registreren 
van een e-mail. Altijd alle activiteiten en documenten rondom je relatie overzichtelijk in een 
tijdlijn. En daarnaast ook alle financiële en projectgegevens meteen bij de hand. Hierbij  
vormen bestaande relaties, nieuwe opdrachtgevers en goede leads de ‘motor’ van vrijwel 
iedere onderneming. YVI Ruby geeft inzicht in de pijplijn van je projectkansen en offertes, zodat 
je deze overzichtelijk kunt managen en bewaken. Promoveer vervolgens bij opdracht een  
projectkans met één klik op de knop tot een project, waarbij alle geregistreerde gegevens 
worden meegenomen. 

Thema 
CRM
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Als projectleider heb je vaak te maken met complexe projecten, waarbij je verantwoordelijk  
bent voor het eindresultaat. YVI Ruby helpt je om eenvoudig projecten professioneel op te  
zetten, uit te voeren en te evalueren. Van projecten met complexe fase structuren tot  
kortlopende rechttoe rechtaan werken. De software biedt je een realtime inzicht in  
projectvoortgang, taken, financieel resultaat, documenten en activiteiten per project(fase).  
Zie met één klik op de knop hoe je ervoor staat. Signaleer en schakel tijdig wanneer dit nodig is.  
 
 

Thema 
Projecten

Gebruik vaste projecttemplates  

Houd overzicht door heldere projectfases en taken 
 
Projecten op basis van vaste prijs, regie of  
een combinatie hiervan

Wijs eenvoudig contactpersonen en  
projectdeelnemers toe 

Maak gebruik van prijsafspraken 

Stuur op kost- of verkoopprijs 

Projectvoortgang monitoren op basis van tijd en geld 

De onderdelen uitgelicht
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Je collega’s zijn voor je organisatie misschien wel de belangrijkste factor voor succes.  
YVI Ruby helpt je het beste uit je beschikbare mensen te halen en efficiënt projecten uit te  
voeren. De software maakt het je makkelijk om te plannen. Met slimme koppelingen wordt de  
begroting meteen vertaald naar een globale planning. Een globale projectplanning kan  
worden gefinetuned en aangepast naar een gedetailleerde planning per collega. Je krijgt 
direct een duidelijk overzicht van de capaciteit van je organisatie, maar ook van je teams en 
functies. Op die manier is het mogelijk om de èchte bottlenecks te voorzien en op te  
anticiperen.

Thema 
Planning

Budgetten automatisch overgenomen  
naar de projectplanning 

Gedetailleerde planning per collega 

Duidelijk overzicht in capaciteit 

Eenvoudig schuiven van fases wanneer  
de doorlooptijd van een project verandert 

Exporteer je planning naar MS Excel 

De onderdelen uitgelicht
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Uren boeken is cruciaal om goed inzicht te krijgen in projectvoortgang, verlofstanden, overuren 
en (ziekte)verzuim. YVI Ruby kent makkelijke en toegankelijke methoden om je uren te  
registreren. Hierdoor boek je snel en eenvoudig je uren. Dit kun je doen op basis van geplande 
taken, je eigen projecten of door zelf je eigen uurregels samen te stellen. YVI Ruby houdt het  
eenvoudig en laagdrempelig. Onkosten en interne/externe notities kunnen eveneens  
gekoppeld worden aan een uurregel. Uren boeken is nog nooit zo makkelijk geweest! 
 
 

Thema 
Uren & taken

Simpel en snel uren boeken via laptop, tablet en mobiel 

Uren boeken op basis van geplande taken 

Controleer en valideer uren 

Voeg eenvoudig onkosten en notities toe 

De onderdelen uitgelicht
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Op tijd en correct factureren is belangrijk binnen een projectorganisatie. Projecten kennen  
allerlei verschillende manieren van factureren. Het factureren van termijnen of regie-uren en 
het factureren op basis van een % gereed zijn de meest voorkomende. YVI Ruby verzamelt alle 
te factureren onderdelen in een duidelijk overzicht. Via dit overzicht creëer je eenvoudig  
conceptfacturen die tot het laatste moment nog aan te passen zijn. Van concept naar  
definitief is dan nog slechts één druk op de knop. YVI Ruby is te koppelen aan verschillende 
boekhoudsystemen. Hierdoor worden facturen realtime geboekt, zodat er geen dubbele  
handelingen nodig zijn en is het mogelijk om openstaande posten in te zien en op te volgen.

Thema 
Facturatie

Factuurdashboard met overzicht van  
facturatie en nog te factureren 

Factureer volledig, in termijnen, op basis  
van % gereed of regie-uren 

Maak snel professionele verzamelfacturen 

Automatisch meesturen urenoverzicht bij  
regiefacturatie 

Conceptfacturen inzien en aanpassen 

Voeg eenvoudig bijlages toe 

De onderdelen uitgelicht
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Bij projecten horen documenten. Door middel van een koppeling met SharePoint Online biedt 
YVI Ruby je de mogelijkheid om documenten te maken en te uploaden. Alle documenten  
worden in een duidelijke tijdlijn geplaatst en kunnen met eigen kenmerken worden  
gespecificeerd. Om de uniformiteit van documenten te garanderen, is het mogelijk om met 
templates te werken die je zelf kunt maken. Ook kunnen projectmappen automatisch  
aangemaakt worden op SharePoint, zodat ieder project dezelfde opzet kent.  
Overzichtelijk en eenvoudig al je documenten op de juiste plek! 
 
 

Thema 
Documenten

Maak gebruik van documenttemplates 

Genereer eenvoudig offertes 

Upload documenten vanuit je verkenner 

Automatische mappenstructuur in SharePoint

De onderdelen uitgelicht
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Snel slimme en zelfverzekerde beslissingen nemen door een goed inzicht in je organisatie.  
YVI Ruby kent interactieve rapportages op het gebied van projectvoortgang, omzet, geboekte 
uren, declaraties en facturen. Deze zijn door eigen groepering en filters aan te passen.  
Tevens zijn alle rapporten te exporteren naar MS Excel om het delen te vereenvoudigen.  
De koppeling met MS Power BI zorgt voor onuitputtelijke mogelijkheden om specifieke  
rapportages te bouwen. Uiteraard gekoppeld aan je YVI Ruby omgeving zodat alle gegevens  
beschikbaar zijn in MS Power BI. We bieden hierbij al een standaard dashboard gevuld met  
de belangrijkste rapportages. Snel schakelen op basis van cijfers was nog nooit zo makkelijk!

Thema 
Rapportages

De juiste inzichten op basis van  
interactieve rapportages 

Sla je zelf samengestelde rapportages op 

Standaard MS Power BI Dashboard 

Specifieke rapportages in MS Power BI 

Exporteer je rapportages naar MS Excel 

De onderdelen uitgelicht
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YVI Ruby geeft alle handvaten voor financieel projectmanagement door middel van  
uitgebreide voortgangsanalyses van je projecten. Deze zijn inzichtelijk voor diverse rollen  
binnen je organisatie. Projectleiders, administratie en management kennen hun eigen wensen 
en behoeften en daar is YVI Ruby op ingesteld. Projectresultaat, % gereed, budget versus 
realisatie en % onderhandenwerk per project of fase is stuurinformatie van het project en  
bedrijf. Het geeft je de mogelijkheid om naast operationele keuzes ook financiële impact te zien. 

Thema 
Finance

Creëer je eigen financiële inzichten van je projecten 

Inzicht in OHW per project of fase 

De juiste stuurinformatie voor je organisatie 

Altijd realtime beschikbaar

Realtime API integratie met de boekhouding

De onderdelen uitgelicht
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“Door kostenbewustwording van onze projectleiders en het op tijd  
signaleren van meerwerk, konden we meteen al de vruchten plukken 
van YVI projecten”.

Onze klanten over  
YVI Ruby

“YVI Ruby geeft overzicht, rust en controle.“
- Sharon Selissen

“YVI Ruby is mijn nieuwe persoonlijke partner.”
- Lars Bemelmans

“De tip? Gewoon doen, dan werkt alles  
gestroomlijnder.” 

- Bas Visser
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Een warme familie
Ons familiebedrijf is ontstaan vanuit de behoefte in de markt naar bedrijfsadministratieve soft-
ware. Bedrijven automatiseren is complex, waardevol en tegelijkertijd het leukste wat er is.  
YVI family werkt al jarenlang voor en met zeer uiteenlopende opdrachtgevers om hun  
projecten goed te kunnen opzetten en te monitoren. Die ervaring vertalen we iedere dag weer 
naar nieuwe toepassingen binnen onze applicaties en dienstverleningen. Delen van kennis is 
de sleutel om samen mooie dingen te maken en neer te zetten.  

We werken sinds 1995 met Microsoft omgevingen waarbij we altijd gebruik maken van de 
nieuwste technieken in onze innovatieve oplossingen. Naast ontwikkelteams in binnen- en 
buitenland, hebben we sales, consultancy en support in eigen huis. Om opdrachtgevers nog  
beter van dienst te zijn, hebben we samenwerkingen met brancheverenigingen, leveranciers 
van financiële applicaties en branche specifieke toepassingen. Zo blijven we steeds van alle 
marktontwikkelingen goed op de hoogte.  
 
Een warme familie waarbinnen langdurige samenwerkingen ontstaan en groeien! 
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Tot slot

Kosteloos en vrijblijvend uitproberen 

Ons doel is helder: al sinds 1995 ontzorgen wij ondernemers met slimme software zodat zij zich 
zoveel mogelijk kunnen richten op hun core business. Projectadministratie is immers veel meer 
dan een aantal financiële boekingen en het schrijven van uren. Om de onderliggende  
processen efficiënt te kunnen managen is het onmisbaar om continu en direct te kunnen  
beschikken over gedetailleerde realtime projectinformatie. Informatie die bovendien snel en 
overzichtelijk te verkrijgen is.  

Kies ook voor focus, bespaar tijd, creëer overzicht en beheer kosten.  
Probeer YVI Ruby nu gratis en ervaar het verschil. 
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Koffie?
Nieuwsgierig geworden of eens vrijblijvend om tafel?  
We kijken graag één op één hoe we je wensen kunnen vertalen in het systeem.  
 
Neem contact met ons op via +31 (0)40 291 20 00. De koffie staat voor je klaar! 



Adres  
Fazantlaan 1B 
5613 CA Eindhoven

 t   +31 (0)40 291 20 00 

e  info@yvifamily.nl

i   www.yvifamily.nl

Tijd om te relaxen.


