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ENGAGE 365 PME
Dé oplossing voor projectadministratie
Ben je een non-profit organisatie met een behoefte voor projectadministratie? Dan is Ifunds Engage 365
PME dé oplossing. Engage 365 PME staat voor Project Monitoring and Evaluation en stelt jouw organisatie
in staat om eenvoud projecten te beheren, controleren en evalueren. Deze oplossing biedt waardevolle
inzichten in je lopende én afgeronde projecten, de bijbehorende activiteiten, inkomsten & uitgaven en
projectindicatoren om de effectiviteit van je projecten te kunnen registreren én beoordelen.
Ifunds Engage 365 PME wordt altijd als module
geleverd van een oplossing waarin ook Ifunds Engage
Fundraising en/of Members een rol spelen. De
oplossing is dus met name geschikt voor non-profit
organisaties die aan fondsen- of ledenwerving doen
en daarnaast de wens of noodzaak hebben om een
correcte projectadministratie te voeren. Engage 365
PME wordt dus niet als losstaande oplossing geboden.
De voordelen van PME voor de aanvrager:
• Een rijk product gevormd door meer dan 25 ervaring
in de non-profit markt
• Real-time inzicht in alle onderdelen van je projecten
• Een krachtig, wereldwijd veel gebruikt
Microsoftplatform als fundament
• Inzichtelijke projectevaluatie, per project of per
groep van projecten
• Met één druk op de knop een volledige IATIrapportage tot je beschikking

Ifunds streeft ernaar om zoveel als mogelijk
handmatige, routine werkzaamheden te
automatiseren, zodat jouw organisatie meer tijd
en middelen overhoudt om te besteden aan het
daadwerkelijke doel waar jullie je voor inzetten en
de projecten tot een succes te maken. Met Engage
365 komt jouw organisatie in haar kracht te staan.
Als je gebruik gaat maken van Engage 365 PME dan
ontwerpen wij voor jou een workflow die volledig is
toegespitst op jullie specifieke situatie, waarmee je
onbezorgd je projecten kunt beheren. Bovendien legt
onze oplossing belangrijke details van partners vast
voor een betere onderlinge samenwerking. Zo weet
je precies in welke volgorde je welke stappen moet
zetten met welke partners.
De oplossing van Ifunds is volledig opgezet volgens de
IATI-standaard – dé internationaal geldende branche
specifieke rapportage tool.

De Engage 365 PME module is als volgt opgebouwd:
1. Programma-activiteiten zijn alle activiteiten van een organisatie. Een programma-activiteit wordt uitgevoerd
op één of meerdere locaties, bevat financiële informatie (toegezegd bedrag, uitbetaalde bedragen, budgetten)
en wil resultaten behalen, welke gemeten worden aan de hand van indicatoren.
2. Eventueel kunnen programma-activiteiten ‘samengevat’ worden onder een programma. Een programma kan
dan meerdere programma-activiteiten onder zich hebben. Binnen IATI bestaat het concept ‘programma’ niet,
dus programma’s wordt niet gerapporteerd.
3. Programma-activiteiten kunnen, naast overkoepeld worden door een programma, ook verbonden worden
aan elkaar met behulp van gerelateerde activiteiten. Dit onderdeel wordt wel via IATI gerapporteerd, en kan
bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden met andere organisaties weergeven.
4. Met de resultaten legt u de nog te bereiken en de al bereikte resultaten vast. Door de resultaten
aan programma-activiteiten te verbinden weet u hoe een programma-activiteit aan de te bereiken
programmaresultaten bijdraagt. Deze gegevens worden tevens in de IATI-rapportage opgenomen.
5. Nadat een overzicht in PME is gegenereerd publiceert u het rapport met in de IATI-standaard.
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Door meer dan 25 jaar ervaring in de non-profit markt
kent Ifunds de processen van non-profit organisaties
als geen ander. Wij weten wat jij nodig hebt en bij
het ontwikkelen van onze producten staat die kennis
centraal. We staan voor een duidelijke productvisie
en bieden een rijk product waar we constant op
blijven door ontwikkelen. Daardoor profiteren al onze
klanten van alle features die aan het product worden
toegevoegd. Uiteraard blijft er ook ruimte om jouw
eigen specifieke wensen daarin kwijt te kunnen.

Al jaren is Microsoft qua visie en innovatiekracht
wereldwijd dé technologische leider. Hun
innovatiekracht zie je terug in de constante stroom
aan nieuwe ontwikkelingen. Met Microsoft Dynamics
365 in de cloud is alle benodigde technologie op
één platform bij elkaar gebracht. Dit zorgt voor
naadloze integratie van jouw CRM-systeem met alle
andere applicaties van Microsoft. En dan is er nog
Microsoft Philanthropies, waarmee Microsoft haar
technologische oplossingen bereikbaar en betaalbaar
maakt voor non-profit organisaties over de hele
wereld.

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.

