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Dé oplossing voor vermogensfondsen en subsidieverstrekkers  
Bent u een subsidieverstrekker of een vermogensfonds? Dan is Ifunds Engage Grant Management dé 
oplossing. Engage Grant Management (GM) biedt de voordelen van een standaard portal maar is flexibel 
genoeg om het aan te passen aan uw werkwijze. Bovendien heeft het een naadloze integratie met Office 
365, zodat u overal efficiënt en zorgeloos kunt werken. 

GRANT MANAGEMENT

Het aanvraagportal is de schakel tussen u en 
de aanvragers. Hier is alle informatie op één 
overzichtelijk plek toegankelijk: het formulier, 
de status van de indiening en eerdere aanvragen. 
Alle contactmomenten staan meteen bij de juiste 
aanvraag. Omdat de portal via een inlog te bereiken 
is, biedt dit een veilige omgeving voor documenten en 
blijft de e-mailbox zo van grote bestanden bespaard.  
 
De voordelen van Grant Management  
voor de aanvrager:

• Ruimte voor meerdere aanvraagformulieren 

• Overzichtelijk voor de aanvrager;  
alle communicatie en aanvragen op één plek 

• Controle op invoer; juiste formaat, maximaal  
aantal tekens of woorden 

• Door inlog biedt het portal een veilige  
omgeving voor documenten  

Als de aanvraag wordt ingestuurd, start een 
workflow, en weet Engage GM precies wie welke 
taak op welk moment moet uitvoeren. Engage GM 
is flexibel in te richten aan de processchema’s die 
binnen uw werkwijze passen. De acties worden 
aan alle betrokken gebruikers aangeboden op een 
overzichtelijke lijst. Zo weet u meteen hoe het 
ervoor staat en dat bespaart enorm veel tijd. 

Alle financiële componenten die nodig zijn binnen 
de aanvraagadministratie zijn aanwezig. Financiers, 
budgetten, toekenningen, betalingen en vrijval 
kunnen geregistreerd worden. Het is mogelijk om 
betaalopdrachten in een bestand te uploaden in een 
bankprogramma. Dat scheelt een hoop invoerwerk! 

Een handige feature in Engage GM is het 
vergaderportal. Maak in Engage GM een vergadering 
aan en selecteer de aanvragen die geagendeerd zijn. 
De vergaderaars kunnen zich vervolgens in Engage 
voorbereiden door alle te bespreken aanvragen en 
stukken door te nemen en notities erbij te maken.



NAADLOOS MET MICROSOFT 
 
Veel organisaties werken met Microsoft Office 
365. Ifunds Engage Grant Management is gehost in 
dezelfde Microsoft omgeving en is daarom goed te 
integreren met programma’s als SharePoint, Outlook 
en Power BI. Alles is erop gericht om u zo productief 
mogelijk te maken op welke plek dan ook. Door de 
verschillende abonnementen die Microsoft aanbiedt, 
betaalt u alleen voor wat nodig is. Daarnaast 
profiteert u van de beveiliging, betrouwbaarheid en 
continue ontwikkeling van het Microsoft platform.  
 
Een gouden combi: Microsoft & Grant Management 
 
•  Alle applicaties werken naadloos met elkaar  
en zijn op elke plek te benaderen 

•  Managementinformatie in Power BI           

•  Meeprofiteren van de continue, innovatieve 
ontwikkelingen op softwaregebied 

•  De tientallen jaren beveiligingservaring van 
Microsoft maakt het een van de veiligste online 
omgevingen.

Grant Management maakt het u makkelijk om de juiste beslissingen te maken doordat:  
 
• Taken worden automatisch aangemaakt aan de hand van ingestelde workflow 

• Via het taakscherm ziet u in een oogopslag de status van de aanvraag 

• Alle documenten staan bij de juiste aanvraag 

• Makkelijk zoeken naar aanvragen en relaties 

• Communicatie met de aanvrager: Onbeperkt aantal (e-mail) sjablonen maken in eigen vormgeving 

• Onbeperkt aantal donoren en budgetten invoeren en daaruit toekennen 

• Handige melding bij het invoeren van de betaling als het geld van de donor nog niet binnen is 

• In een paar klikken betalingen verzamelen en in een betaalbestand opnemen 

• Automatisch voortgangsrapportages sturen 

• Een taakplanner voor het publiceren van het project op je website 

• Vergaderingen plannen en projectenlijsten versturen 

• Speciale view voor bestuursleden om dossiers in te zien en opmerkingen te plaatsen

HET GAAT VERDER DAN HET PRODUCT 
 
Engage Grant Management is onze oplossing voor 
fondsen en subsidieverstrekkers. Het is een kant en 
klare oplossing waar al meer dan 20 organisaties mee 
werken. Door deze ervaring kijken we graag mee hoe 
de processen bij uw organisatie het beste in Engage 
Grant Management te plaatsen zijn. In een praktische 
uitleg aan al uw medewerkers zorgen we ervoor dat 
iedereen er mee kan werken. We luisteren goed 
naar de klanten en vernieuwen regelmatig features 
waarvan u profiteert in de laatste updates.  

Wat u nog meer van ons kunt verwachten  
als u voor Grant Management kiest:

• Service contact via handige helpdesktool 

• Altijd op de hoogte van updates en  
onderhoud 

• Advies bij implementeren van de workflows

• Training van medewerkers

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?  
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@ifunds.nl of neem een kijkje op onze website. 


