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“KPD wil de bevoorrechte softwarepartner zijn voor alle 
bouw- en installatiebedrijven, zowel de grote spelers als 
de KMO’s. Dankzij onze meer dan 30 jaar ervaring in 
de meest uiteenlopende bouwtakken, kennen onze con-
sultants en programmeurs deze sectoren door en door. 
Door onze programma’s voortdurend verder te ontwikke-
len, spelen we in op de specifi eke noden en meest actuele 
behoeften die in de bouw- en installatiesector leven.

Onze dienstverlening overstijgt het ontwikkelen en sim-
pelweg installeren van gebruiksvriendelijke en functionele 
bouwsoftware. U mag bij de uitvoering van een project re-
kenen op uitgebreide consultancy en advies. Samen gaan 
we de uitdaging aan om uw bedrijfsprocessen te analyse-
ren, te optimaliseren en vervolgens verder te automatiseren. 

We stellen – volgens de eisen van uw bedrijfsvoering – 
alle nodige paramaters in. Indien nodig programmeren 
we op maat bijkomende functionaliteiten. Tenslotte bie-
den we een helpdesk aan waar uw medewerkers altijd 
terechtkunnen met hun vragen. 

Zo heeft KPD alle tools in huis om van uw bouw- of 
installatieactiviteiten een fi nancieel en organisatorisch 
succes te maken. Dankzij deze resultaatgerichte aanpak 
groeiden wij uit tot dé Belgische marktleider voor auto-
matisering bij middelgrote en grote algemene bouwon-
dernemingen, wegenbouwers, aannemers van infrastruc-
tuurwerken, projectontwikkelaars en installatiebedrijven.

In deze brochure vindt u in een notendop een algemeen 
overzicht van onze oplossingen. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van elk item, verwijs ik echter graag naar 
onze website www.kpd.be. Geïnteresseerd? Contacteer 
ons dan snel voor een persoonlijk gesprek of demo!”

Tot genoegen,

Gedelegeerd bestuurder, 
ir. Marc Goossens

mgoossens@kpd.be
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Een geïntegreerd verhaal: 
KPD’s BouwOffi ce Solutions 

Een geslaagd bouw- of installatieproject vraagt voor 
en tijdens de realisatie heel wat inspanningen van 
uw medewerkers. Dit begint bij het opstellen van de 
meetstaat, het opvragen van kostprijzen bij leveranciers 
en onderaannemers, het uitwerken van de calculatie en 
het afl everen van een heldere en aantrekkelijke off erte. 
Hiervoor moet u marges kunnen berekenen aan de 
hand van verschillende simulaties. 

Wanneer u de opdracht binnenhaalt, start de 
realisatiefase. U moet de nodige materialen 
aankopen, contracten afsluiten met onderaannemers, 
manschappen en materieel plannen en inzetten op 
de werf. Inkomende facturen moeten door de juiste 
personen worden gecontroleerd en goedgekeurd. Uw 

Vele activiteiten, één antwoord

projectleiders rapporteren de voortgang van het project 
aan vorderingsstaten: dit vormt de basis om tussentijds 
te factureren aan de bouwheer. Vanuit dagrapporten 
krijgt uw sociaal secretariaat maandelijks de nodige 
informatie over werkuren, overuren en verplaatsingen 
voor het correct en tijdig berekenen en uitbetalen van 
de salarissen. 

Uiteraard hangt er aan dit hele verhaal ook een 
fi nancieel plaatje in de vorm van de algemene en 
analytische boekhouding. Tenslotte wilt u als bedrijfs-
leiding de belangrijkste Key Performance Indicatoren – 
betreff ende de rendabiliteit van een project – via een 
handig overzicht op de voet volgen. Zo kan u tijdig 
bijsturen waar nodig. 



BouwOffi ce Solutions 
functionaliteiten…

● Calculatie

● Prijsaanvragen & -vergelijkingen

● Projectbudgetten

● Planning

● Nacalculatie

● Inkopen & Onderaannemingen

● Factuurgoedkeuring

● Urenopvolging / Loonvoorbereiding

● Stockbeheer

● Materieelopvolging

● Immobeheer projectontwikkelaar

● Vorderingsstaten

● Algemene- en analytische boekhouding

● Boordtabellen / Business intelligence

● Elektronische werfmap

Met haar BouwOffi  ce Solutions biedt KPD een 
geïntegreerd en geautomatiseerd antwoord op al 
deze uitdagingen. Dankzij de verschillende aan elkaar 
gekoppelde modules, hoeft u informatie slechts één keer 
in te geven voor verdere geautomatiseerde verwerking 
in het gehele pakket. Binnen het programma gebruikt u 
de modules die u wenst. 

Door de gebruiksvriendelijkheid en de hoge functi-
onaliteit integreren deze BouwOffi  ce Solutions zich 
razendsnel in de dagelijkse bedrijfsprocessen die lopen 
in iedere projectgeoriënteerde onderneming. 



Software-oplossingen 
voor specifi eke behoeftes

Op de werf: 
KPD.Wic 

Naast de centrale administratie op kantoor, hebben 
ook de projectleiders en -medewerkers op de werf 
nood aan gespecialiseerde softwareondersteuning. 
KPD ontwikkelde daarom KPD.Wic* (*Werf Informatie/ 
Information Chantier). Met dit virtuele samenwerkings-
platform kunnen mensen die samen aan een project 
werken, eenvoudig documenten delen en uitwisselen. 
Zo bevat dit platform bijvoorbeeld alle werfverslagen, de 
technische fi ches, e-mails, … maar ook prijsaanvragen 
en –vergelijkingen, inkooporders, contracten 
onderaannemers,... Alle documenten zijn verbonden 
aan de betreff ende projecten.

Ook biedt het programma mogelijkheden voor docu-
mentworkfl ows, bijvoorbeeld een goedkeuringsschema 
voor inkoopfacturen. Dit programma heeft een sterke 
integratie met de gekende Microsoft Offi  ce-programma’s 
Excel, Word en Outlook.

Voor projectontwikkelaars: 
KPD.Immo 

KPD.Immo is het ideale programma voor projectont-
wikkelaars om hun projecten fi nancieel op te volgen. 
U kan per appartement of studio budgetteren, kosten 
toewijzen, meer- of minwerken opvolgen, een stock 
einde jaar opmaken, contracten met aannemers of 
huurders beheren,… Deze geïntegreerde software biedt 
projectontwikkelaars permanent een helder overzicht 
van het fi nanciële verloop van hun projecten.

Voor beheer van uren, mobiliteit,…:  
KPD.DagRapporten 

Met KPD’s DagRapporten kan de ingave van man-, 
machine-uren & kosten en leveringen desgewenst 
rechtstreeks gebeuren op de werf, waarna de gegevens 
onmiddellijk via e-mail doorgestuurd worden naar de 
personeelsdienst en/of het sociaal secretariaat. Het 
pakket staat in voor het centraliseren en verwerken van 
dagrapporten.

Verwerking van de gegevens uit deze dagrapporten 
behelst de berekening van mobiliteit, overuren alsook 
andere voor de bouw specifi eke looncomponenten. 
Daarnaast kan de werfregistratie desgewenst gekoppeld 
worden met BouwOffi  ce bedoeld voor nacalculatie, ma-
terieelbeheer, factuurcontrole,... Koppelingen met Track & 
Trace oplossingen van derden zijn mogelijk.

Naast het ERP-programma BouwOffi  ce ontwikkelde 

KPD in eigen huis aanverwante softwaretools 

die van groot nut kunnen zijn voor bedrijven 

uit de ruime bouw- en installatiesector. Deze 

programma’s kan u samen met BouwOffi  ce, of los 

daarvan implementeren. 



Customer Relationship Management  
ofwel CRM 

Klanten zijn en blijven de belangrijkste relaties van een 
bedrijf. Dat geldt voor elke branche. Bedrijven kunnen 
alleen blijven bestaan als hun klanten tevreden zijn. En 
om dit succes ook op lange termijn te garanderen, zijn 
stabiele klantrelaties onmisbaar.

Actieve zorg voor de klant is essentieel. CRM 
ondersteunt alle betrokkenen bij het verkoopproces 
door betrouwbare cijfers, gegevens en feiten over 
bestaande en potentiële klanten te leveren.

Oracle’s CRM-oplossingen bestaan uit verschillende 
toepassingen voor een eff ectief klantenbeheer. De 
oplossingen kennen een open standaardarchitectuur. 
Ze leggen de basis voor rationalisatie van bedrijfspro-
cessen, verbetering van de gegevenskwaliteit en de 
levering van benodigde informatie aan alle betrokken 
partijen.

Oracle Business Intelligence: Projectopvolging, Nacalculatie

Business Intelligence  
ofwel BI 

Groeiende organisaties brengen grote hoeveelheden 
gegevens voort, die een zeer waardevol inzicht kunnen 
geven in de redenen voor hun succes. Omdat deze 
gegevens meestal verspreid zijn over verschillende 
systemen, zijn ze echter moeilijk te achterhalen en 
analyseren.

De oplossing is om een Business Intelligence-systeem 
(BI) te implementeren dat al deze gegevens bij elkaar 
kan brengen om ze met een aantal tools te analyseren 
en in rapporten te verwerken.

Geavanceerde BI-systemen waren ooit voorbehouden 
aan grote organisaties, maar zijn nu beschikbaar voor 
iedereen. Oracle Business Intelligence Standard Edition 
One is een compleet BI-systeem in één doos voor 5-50 
gebruikers op een afdeling of in een kleinere organisatie. 
Het is eenvoudig te confi gureren en installeren en past 
qua prijs zelfs in het krapste IT-budget.



Onze aanpak: 
toegevoegde waarde bieden

1. Consultancy en advies

Een implementatietraject start met een consultancy- en 
adviesfase. Onze consultants maken kennis met de bu-
sinessprocessen in uw onderneming en gaan na hoe 
deze kunnen worden afgestemd met onze software. We 
inventariseren de processen die zullen worden geauto-
matiseerd. Op basis hiervan werken we een voorstel uit 
over hoe onze BouwOffi  ce Solutions voor uw organisatie 
concreet een meerwaarde kunnen betekenen.

2. Parameters instellen en/of 
maatwerk 

Op basis van het studiewerk in de consultancyfase, 
stemmen we de software volledig af op de werkwijze in 
uw organisatie. In verschillende werkgroepen bepalen 
we hoe de parameters van het programma moeten 
worden ingesteld. Waar nodig en gewenst, gaan onze 
programmeurs aan de slag om bepaalde functionalitei-
ten op maat te programmeren.

3. Opleiding en training

Wanneer het programma klaarstaat voor gebruik in uw 
onderneming, trainen we uw medewerkers. KPD gaat 
daarbij op een zeer praktijkgerichte manier te werk, op 
maat van uw onderneming. Dankzij de gebruiksvrien-
delijkheid van onze software, zijn uw medewerkers snel 
mee met het hele verhaal.

4. Helpdesk

Onze helpdesk staat steeds paraat om u bij te staan 
bij vragen of problemen. Kleine zaken lossen we 
snel op via de telefoon. Daarnaast kunnen we via 
internet inloggen om samen met uw medewerkers 
het vraagstuk op te lossen. Onze helpdesk staat vrij 
open voor kleine gebruikersvragen, bijvoorbeeld bij 
handelingen die weinig frequent voorkomen,… Onze 
helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 
17.30 uur. 

5. Hardware 

Voor bedrijven die één aanspreekpunt willen voor soft- 
en hardware, biedt KPD de nodige dienstverlening. Zo 
hebben we een (technische) dienst die instaat voor de 
installatie en het onderhoud van uw volledig bedrijfsnet-
werk en serverinfrastructuur.

Naast de gespecialiseerde en gebruiksvriendelij-

ke software biedt KPD toegevoegde waarde door 

z’n specifi eke projectaanpak. We onderscheiden 

daarbij verschillende stappen en diensten. 



Onze troeven

Kennis van de bouwwereld

Al meer dan dertig jaar richten wij ons exclusief op 
de Belgische bouwsector. Hierdoor ‘bouwden’ wij een 
ongeziene schat aan ervaring, knowhow en expertise 
op. Dit vertaalt zich in onze gespecialiseerde software 
en het juiste advies. 

Diepgaande software

Onze software blijft niet aan de oppervlakte, maar 
dringt diep door in uw dagelijkse bedrijfsprocessen. 
Dankzij onze BouwOffi  ce Solutions handelt u alle vaste 
handelingen voor een project vlot, effi  ciënt en correct af. 
U vermijdt dubbelwerk en heeft permanent een volledig 
overzicht van de stand van zaken.

Gebruiksvriendelijkheid voorop 

KPD besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijk-
heid van de software. Complexe activiteiten proberen 
we door intuïtieve software te vereenvoudigen. Na onze 
trainingen op maat, zijn uw medewerkers ongetwijfeld 
klaar voor gebruik van het programma.

Schema BouwOffi ce Solutions

Off ertevorming
Prijs- aanvragen 
& vergelijkingen

Track & Trace

Soc. Secretariaat

Electronische werfmap

Calculatie

ImmoPlanning

Analytische 
boekhouding

Algemene 
boekhouding

Werkbegroting

Nacalculatie
Stockbeheer

Materieelbeheer

Urenopvolging

MS Excel Import Meetstaat

Vorderingsstaten
Uitvoeringsstaat

Prognoses

Inkoopbeheer





AANNEMINGEN

Uw project 
in veilige handen

DE PEUTER NV
RIETBROEK 1
B - 2200 HERENTALS
T 014/22 28 00
WWW.DEPEUTERNV.BE

De Peuter nv biedt een 
brede waaier aan bouw- , 
beton- , infrastructuur- 
en onderhoudswerken 
op maat. Van complexe 
industriebouw over om-
gevingsaanleg en wegen-
bouw tot gespecialiseerde 
opdrachten. Leg uw 
project in de veilige han-
den van De Peuter nv en 
ontdek zelf waar waarden 
als kwaliteit en flexibiliteit 
echt voor staan.



KPD Software Solutions & Services
Stadsbeemd 1013 - B-3545 Halen
Tel.: +32 013 460 460 - Fax: +32 013 460 461 
info@kpd.be - www.kpd.be 




