
DÉ MULTI-PROJECT EN RESOURCES 
PLANNINGSTOOL

• Dynamische en intelligente software die 

meerdere projecten én medewerkers inplant

• Gebaseerd op unieke methodologieën 

gebruikt in multi-project organisaties

• Krachtige simulatie evolutie project-

portefeuille om bottlenecks te voorspellen

• Autonoom of in combinatie met huidig 

planningssysteem (Jira, MS Project  

en anderen)

SOFTWARE AS
A SERVICE

EPICFLOW
MULTI-PROJECT & 
RESOURCES MANAGEMENT

• Dynamische weergave van lopende en potentiële 
projecten

• Optimale inplanning van alle resources 
• Krachtige simulatie van de projectportefeuille in de 

toekomst

• Overbeladen resources vermijden
• Vooropgestelde efficiëntieverbetering nagaan
• Projecten afwerken binnen het vooropgestelde budget
• Mijlpalen tijdig bereiken en projecten opleveren binnen 

de voorziene tijd 

• Projecten en taken afwerken 
volgens vooropgestelde 
prioriteiten

• Prestaties real-time loggen 
met webapp en mobiele 
app

WWW.MULTI-PRO.EU



PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT

Tijd Budget Tijd  Budget Tijd  Budget Tijd Budget

Scope Scope Scope Scope

NU

Overzicht van gepresteerde en resterende 
uren per medewerker en per taak

• Overbeladen resources vermijden 
door optimale inplanning o.b.v. 
beschikbaarheid en vaardigheden

• Grafiek met toekomstige belading 
om knelpunten te voorkomen

• Automatische berekening 
van prioriteiten van taken

• Eén geprioritiseerde 
takenlijst voor de 
hele organisatie

Dynamisch overzicht van  
lopende en inactieve 
projecten, mijlpalen en 
taken

Grafische voorstellingen
van effectieve output en
budgetverbruik

      WHAT-IF ANALYSIS 

Krachtige simulatie van de projectportefeuille in de 
toekomst

      DASHBOARD 

Bubbelgrafiek met huidige status van 
projecten volgens prioriteiten of budget 

EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN

VAN DE SOFTWARE

VOOR DE ORGANISATIE 

Cloud software als dienst 
voor alle niveaus 

van de organisatie

Automatische real-time
visualisatie van projecten 

en taken

Simulaties tonen 
toekomstig effect op

projecten en medewerkers

Overal, altijd vanaf elk
apparaat bij te werken 

LIVE

INTELLIGENTE SOFTWARE GEBASEERD OP ALGORITMES

ALLEENSTAAND GEBRUIK OF IN COMBINATIE MET ANDERE SYSTEMEN

MEERDERE 
PROJECTEN OP 

HETZELFDE MOMENT

TIMESHEET RESOURCE MANAGEMENT

GRAPHS

TASKS LIST

PIPELINE

Bescherming tegen
overbelading

Juiste
prioriteiten
van taken

Ken
jouw

output

• Outputstijging van minstens 20% (licentiekost reeds terugverdiend bij 1% outputstijging)
• Kortere doorlooptijden projecten
• Toename van het aantal afgewerkte projecten 
• Verbeterde leverbetrouwbaarheid door tijdige oplevering
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