
 
 
 

 

GEOC Finance 

GEOC Finance is een compleet en uitgebalanceerd  

beheersysteem dat financiële bewaking en beheersing van pro-

jecten sterk vereenvoudigt. Op elk gewenst niveau brengt het de 

financiële status van projecten in beeld. Of het nu gaat om het 

complete project of juist een uitsnede ervan. Alle benodigde  

financiële gegevens zijn eenvoudig te raadplegen en te koppelen. 

U heeft overzicht over alle gewenste financiële gegevens per 

project of, indien gevraagd, een geconsolideerde rapportage over 

meerdere projecten. Dit wordt gerealiseerd door middel van een  

beschikbare standaard rapportage set. Tenslotte is GEOC Finance 

is staat om gewijzigd inzicht in projectopbouw door te voeren, 

met behoud van verwijzing naar de oorspronkelijke financiële 

administratie. GEOC Finance is daarmee een perfect sturend 

hulpmiddel voor management en projectleider.  
 

KENNIS VERGAREN EN DELEN 

GEOC Finance is ontwikkeld vanuit praktijksituaties. Dankzij  

jarenlange expertise op het gebied van financiële bewaking van  

projecten, is een instrument ontwikkeld dat naadloos aansluit bij 

de behoefte uit de markt met betrekking tot innovatief  

kennismanagement.  

 

 

In hoeverre loopt het budgettaire plan synchroon met de projectplanning? Waar komen 

eventuele verschillen vandaan en waar zijn die op andere delen weer gelijk te trekken?  

 

Bij projecten spelen budgetten een cruciale rol. De meeste rapportages  vloeien direct voort uit 

de financiële administratie, Bij deze rapportages  is het niet mogelijk om gedurende de looptijd 

van een  project een sluitend inzicht te krijgen in het verloop van de gemaakte kosten. Pas 

achteraf komen de financiële overzichten, gebaseerd op historisch vastgelegde realisaties.  

Sturing op basis van het projectplan is veelal niet aanwezig. Inzicht voor aparte financiers, of 

verwachte activa toedeling, wordt pas na afronding van het project zichtbaar. Faalkosten   

boven de 10% zijn daardoor meer regel dan uitzondering. U kunt dit percentage terugdringen.  

GEOC Finance biedt namelijk wel direct inzicht tijdens het project, dus rendement. 

Innovatief integraal kennismanagement voor projecten 

Voorbeeld van een mogelijke projectstructuur  binnen GEOC Finance 

SERVICE 

Na implementatie van het systeem, verzorgen wij een  

intensieve training voor de gebruikers zodat alle  

mogelijkheden en voordelen van het systeem worden  

benut. Na de training, staat onze helpdesk stand-by. 

 

Naast de implementatie van het systeem kan  

2GeoControl-IT  de initiële invoer van GEOC voor U  

verzorgen.  



2GEOCONTROL-IT  (INNOVATIEF IT-SPECIALISME) 

2GeoControl-IT biedt met GEOC een range producten, specifiek 

gericht op kennisoverdracht bij projecten.  
 
Onze kennis van en ervaring met GIS en  financieel beheer op grote 

projecten, hebben we gekoppeld aan onze IT-interesse.  
 
We zijn automatiseringsspecialisten voor werkprocessen en bieden 

IT-oplossingen voor specifieke problemen.  
 
2GeoControl-IT maakt deel uit van The Solutions Web. Maatwerk 

oplossingen voor onze klanten, worden voor specifieke onderwerpen 

ontwikkeld in nauwe samenwerking met andere bedrijfsonderdelen 

van het moederconcern.  (zie www.thesolutionsweb.nl) 

• Standaard rapport generator 
• Standaard rapportages en tevens eigen 

rapportages toe te voegen op basis Crystal 
Reports 

• Volledig geïntegreerd met GEOC Project 
• Basis documentbeheer 
• Koppelingen mogelijk met bestaande 

legaacy systemen (bv. SAP, Oracle Finance, 
Navision etc) 

 

HARDWARE: 
• Pentium III Processor 800 Mhz of hoger 
• Beeldscherm resolutie (1024 x 768) of 

hoger 
• 128 MB RAM 
• 50 MB vrije schijf ruimte 
 
SOFTWARE: 
• Microsoft Windows 2000 of XP 
• Internet Explorer vanaf versie 5.0 

HARDWARE: 
• Pentium III Processor 800 Mhz of hoger 
• 256 MB RAM 
• 200 MB vrije schijf ruimte 
 
SOFTWARE: 
• Microsoft Windows 2000 of 2003 server  
• Microsoft SQL server  2000  
 
 

CLIENT VOORWAARDEN GEOC FINANCE SERVER VOORWAARDEN 

2GeoControl-IT bv  |  Duivendrechtsekade 62  |  1096 AH  |  Amsterdam  |  Fax: 020 4 609 101 
 

Voor meer informatie over GEOC Producten, bel: 020 4 609 180 of bezoek onze Web site www.GEOC.nl 
 
GEOC is een geregistreerd handelsmerk van 2GeoControl-IT bv, alle andere handelsmerken zijn het eigendom van respectievelijke eigenaren 
 

TOTAALBEELD DOOR COMBINATIE MET GEOC PROJECT 

Naast GEOC Finance brengt 2GeoControl-IT ook GEOC Project op de markt. GEOC Finance & Project maakt 

een unieke koppeling tussen informatie op het gebied van topografie, planningen en documentatie. GEOC 

Project geeft geografisch inzicht in het verloop van projecten. Dankzij de koppeling van financiële gegevens 

aan planningsgegevens uit het project, heeft u continu de vinger aan de pols. Of het nu gaat om het totale 

project of om een uitsnede daarvan. U ziet direct wat de status is. GEOC Project gekoppeld met Finance 

verschaft overzicht van een project op zowel geografisch als financieel gebied.   

Voorbeeld van een afdrukmodule (rapportages)  binnen GEOC Finance 

GEOC FINANCE FLEXIBEL EN OP MAAT 

Projecten zijn eindig en projectspecifieke informatie is dan ook deels tijdelijk benodigd.  

GEOC Finance kunt u derhalve kopen of huren. Wanneer u aan meerdere projecten werkt en eenvoudig  

financiële informatie van voorafgaande projecten wilt raadplegen, dan biedt aankoop grote voordelen. Maar in 

welke vorm u voor GEOC Finance kiest, u krijgt GEOC Finance op maat geleverd en geïmplementeerd. Ervaren 

Financial Controllers kunnen bij de basisinrichting assisteren en desgewenst mensen opleiden. Resourse  

management behoort tevens tot de mogelijkheden. Een uitgebalanceerde A.S.P.– module (Application Service 

Provider) is een ontwikkeling met legio voordelen in de kostenbesparende sfeer. Primair beschikt u als  

gebruiker altijd over up to date software en vervallen de basis investeringen voor de hardware.  

 


