
Dé project tool die 
voor jou werkt



Dé uitdaging voor 
elke ondernemer
Elke ondernemer heeft te maken met zijn eigen specifieke uitdagingen. Tóch zijn er een aantal overeen-

komsten: men heeft het razend druk én wil in zo min mogelijk tijd de complete administratie bijhouden. 

Een realtime inzicht in cijfers via laptop, tablet of mobiel en de optie om even snel een factuur door te 

sturen, uren te registeren of een projectvoortgang te bekijken horen daar helemaal bij.

Het antwoord, gebaseerd
op de praktijk
Ontdek YVI Ruby: cloudbased en helemaal 

plug-and-play dankzij heldere instructiefilms én 

bestaande templates die specifiek voor verschillende 

branches ontwikkeld zijn. 

Test het zelf, helemaal gratis 
Maak eenvoudig een 30 dagen proefversie-account aan 

ervaar direct hoe overzichtelijk en eenvoudig het 

bijhouden van je (project)administratie kan zijn. Liever 

meteen aan de slag? Kies voor de versie waarbij je 

meteen van start kunt met jouw gegevens. Je betaalt 

overzichtelijk: per maand, per gebruiker én je kunt per 

maand opzeggen. Handig als je personeelsbestand 

verandert. 

Een warme familie met een scherp oog 
voor ontwikkeling
Ons familiebedrijf is ontstaan in 1995, we zijn Micro-

soft-partner en producent van UNIT4 Multivers Produc-

tie. We gaan voor lange termijn relaties met klanten, 

werken graag op een informele manier samen én 

stellen bij alles wat we doen de gebruiker centraal. Je 

kiest voor YVI Family wanneer je slimmer, sneller en 

efficiënter wil werken door inzet van geavanceerde 

software die speciaal ontwikkeld is voor jou als zakelijk 

dienstverlener.  

YVI Helpt Vraag YVI YVI Portal

KlantYVI Ruby YVI Services

Tool om taken
te automatiseren

Team developers en tools om snel
maatwerk te kunnen bouwen.
Apps, portals, software (cloudbased)

Chatten in iedere 
applicatie en met een
YVI medewerker Wensen indienen en beoordelen

Cloudbased projectadministratie

Integratie met andere software



Slimmer ondernemen 
in de praktijk

Het YVI Ruby-pakket bevat, naast belangrijke mogelijkheden om een geavanceerde 

projectadministratie te voeren, twee handige features: YVI Portal en YVI Helpt.

Laat je taken, zoals bijvoorbeeld het versturen van een 

e-mail naar een collega over niet geboekte uren of het 

signaleren van budgetoverschrijding, door het systeem 

uitvoeren. Kies uit onze voorbeeldtaken of draag 

nieuwe aan. 

YVI Portal

Vraag YVIVraag YVI YVI PortalYVI PortalYVI HelptYVI Helpt

Voer als ondernemer al je wensen in om het pakket nóg 

verder te verbeteren. Bekijk en beoordeel ook de 

wensen van collega-ondernemers.

YVI Helpt



Maak kennis
met YVI Ruby
Dé project tool die voor jou werkt

We hebben de basisfunctionaliteiten incl. de verschillende onderdelen van het pakket over-

zichtelijk voor je op een rijtje gezet. Het doel? Projecten op alle mogelijke manieren zo 

gestroomlijnd mogelijk laten verlopen. Al onze kennis, ervaringen en reacties van (potentiële) 

klanten zijn verwerkt in dit pakket dat speciaal is ontwikkeld voor bedrijven die actief zijn in 

zakelijke dienstverlening.

Vragen? Opmerkingen? Bel met 040 291 20 00, kom koffie drinken op Boschdijk 762 in Eindhoven of stuur een 

bericht naar info@yvifamily.nl



Thema:
projecten

Slim en gedetailleerd projectbeheer is ónmisbaar voor ondernemers. Overzicht, realtime inzicht in 

gebruik van uren, materialen en resterende budgetten zorgt voor kwaliteit intern én extern, richting 

opdrachtgevers. Neem afscheid van ad hoc inzicht en kies voor continue duidelijkheid rondom de 

status van alle projecten. Beheer projecten, uren, facturen, planningen en budgetten overzichtelijk en 

effectief op één en dezelfde plek. Vanaf élk device, op élk moment, op élke plek. 

Houd overzicht door heldere projectfases 
en taken

Structureer relevante oplevermomenten
en interne doelen 

Gebruik vaste projecttemplates

Wijs eenvoudig projectdeelnemers en 
autorisaties toe

Voer gericht projectmanagement uit, 
gebaseerd op realtime data

Maak budgetten inzichtelijk

De onderdelen uitgelicht



Thema: 
urenregistratie

Innovatieve software voor je urenadministratie: noodzaak voor efficiënt ondernemen. Onze 

software-oplossing helpt direct om snel en eenvoudig online een urenadministratie in te richten. Een 

voorbeeld van het resultaat: direct inzicht in directe én indirecte uren. Handig om te weten, omdat het 

verschil tussen declarabele en overige uren belangrijk is voor organisaties waarin directe uren concreet 

geld opleveren. Op die manier is er altijd een actueel overzicht van de gewerkte uren binnen een bedrijf, 

geldend voor een bepaald project, uiteraard ook eenvoudig splitsbaar per medewerker. 

Maak budgeturen inzichtelijk 

Controleer en valideer (facturabele) uren

Wijs uren toe aan de juiste budgetregels

Gebruik de handige app

Beheers projecten tot in detail

Manage je totale urenadministratie

De onderdelen uitgelicht



Thema:
facturatie
Elke ondernemer weet dat een gezonde liquiditeit aan de basis staat voor een duurzame onderne-

ming. Tijdig en juist factureren draagt bij aan deze onmisbare balans voor een goede flow. 

De onderdelen uitgelicht

Factureer eenvoudig en snel declarabele 
(meerwerk)uren

Kies voor een gezonde cashflow

Maak snel professionele (verzamel)facturen

Factureer volledig of in termijnen

Houd overzicht door aanbod van 
automatische factuurmomenten na een 
oplevering

Factureer digitaal of per post

Personaliseer eenvoudig door condities en 
prijzen aan te passen

Koppel facturen automatisch aan het juiste 
project en/of de goede budgetregel.



De doelgroepen 
van YVI Ruby
YVI Family werkt voor midden- en kleinbedrijven die projectmatig werken en actief zijn in zakelijke 

dienstverlening. Hoewel de dienstverlening verschillend is qua inhoud en toepassing, delen onder-

staande branches opvallend veel overeenkomsten qua uitvoer, monitoren en het managen van hun 

projecten. Op basis van dit inzicht en onze jarenlange ervaring hebben we gekozen voor een inde-

ling in deze categorieën.

Snelle boekingen van uren

Urencontroles

Eenvoudige facturering

Aangenomen werk factureren

Goede controle van het budget

Consultancy

Urenboeking via mobiel

Inzicht projecten op mobiel

Weekbriefcontroles

Uren naar facturatie

Projectopleveringen

Doorlooptijden inzichtelijk

Veldwerkers

Bestekken inlezen

Project(subfases)

Meerwerk factureren

Deelprojecten maken

Kosten en werk door derden inboeken

Architecten, ingenieurs en
bouwmanagementInzicht in projecten en uren

Gemakkelijk uren controleren

Updates en hosting goed geregeld

Uitbesteed werk inzichtelijk houden

Marketing- en 
communicatie

Non-profit

Groei: beter projecten beheersen

Managen van subsidie projecten

Op een professionele manier 
administreren

Transparante projectuitvoer voor 
stakeholders



Onze klanten 
over YVI Ruby

“Door kostenbewustwording van onze projectleiders en het op tijd signale-

ren van meerwerk, konden we meteen al de vruchten plukken van YVI 

projecten”.

“Het werd al snel duidelijk dat de meeste softwarepakketten een 

puur financiële insteek hadden qua projectadministratie en dat was 

uitdrukkelijk niet onze bedoeling.”

“Alles begint met een goede calculatie. Door standaard templates van 

activiteiten per fase te definiëren binnen YVI, kunnen wij nu met één klik 

een compleet budget binnenhalen.” 



De krachtige integratiemogelijkheden 
van YVI RUBY
YVI Ruby: een projectadministratie met integratiemoglijkheden naar diverse systemen. 

Ook de boekhouding kan geïntegreerd verlopen.

API koppelingen met 
boekhoudsystemen

Power BI,
 hét dasboardsysteem
van Microsoft Office

Microsoft Teams: werk effectief 
samen en deel gemakkelijk

documenten met elkaar



Tot slot…
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 én direct te kunnen beschikken over gedetailleer-

de realtime projectinformatie. Informatie die bovendien snel en overzichtelijk te genereren moet zijn.

Probeer gratis
Kies ook voor focus, bespaar tijd, creëer overzicht en beheerskosten. 

Probeer YVI Ruby nu 30 dagen gratis en ervaar het verschil.



Boschdijk 762
5624 CL Eindhoven
+31 (0)40 291 20 00
www.yvifamily.nl
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Wil je ook meer tijd
voor echt leuke dingen?


