FACTSHEET

GRANT MANAGEMENT
Dé online oplossing voor vermogensfondsen en subsidieverstrekkers
Ifunds Grant management is dé software oplossing voor subsidieverstrekkers en vermogensfondsen. Grant
Management (GM) biedt de voordelen van een standaard portal maar ondersteunt alle benodigde processen
en is flexibel genoeg om dit aan te passen aan uw werkwijze. Bovendien heeft het een naadloze integratie
met Office 365, zodat u overal efficiënt en zorgeloos kunt werken.

Aanvragen
Een persoonlijk account voor het aanvraagportaal, alle formulieren en communicatie
omtrent de aanvraag op één plek.
Beheren
Eenvoudige koppeling met Power BI om
prachtige Management rapportages te maken.
Rapporteren
Automatisch rapportageformulieren versturen
op de gewenste datum naar de aanvrager.

Office 365 en AVG proof
In de Microsoft cloud , volledig gecertificeerd en
geweldige samenwerking met Office 365 apps.
Betalen / lenen
Controle over betalingen via overzichten en sepa
files. En voor de leningenmodule: Aanpasbare
kredietverwerking-schema’s.
Takenlijsten
Aan de hand van workflows automatisch
overzicht van taken voor de juiste personen.

Berichten versturen
Mailtemplates maken en direct vanuit het
systeem versturen.

Beoordelen
Heldere checklists om eenvoudig adviezen voor
de commissieleden op te stellen.

Vergaderen
Speciale view voor Commissieleden voor
dossiers en projectlijsten en opmerkingen
plaatsen.

Transparante kosten
Eenmalige kosten om te beginnen en dan een
abonnement, geen verrassingen.

Grant Management ondersteunt het hele aanvragen proces in de Cloud
Het systeem bestaat uit meerdere portalen voor verschillende gebruikersgroepen. Aanvragers, backoffice
medewerkers en vergaderaars hebben zo zicht op wat er te doen staat. Op de takenlijst kunnen via het
portaal aanvragen en voortgangsrapportages indienen, vragen stellen én beantwoorden aan de backoffice.
•
•
•
•
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Backofficeportaal: aanvragen beoordelen
met checklists en formulieren om de
commissie te adviseren
E-mail- en document sjablonen voor snellere
communicatie met de aanvrager
Inlezen betalingsbestanden
KvK nummer check
Sticky notes, om collega’s op de hoogte te
houden

•
•
•

Rollen en rechten per gebruikersgroep
Meertalig
Ontdubbelen en samenvoegen van duplicaten

•

Vergaderportaal: vergaderingen plannen en
besluiten vastleggen
Aanvraagportaal: In dit portaal wordt de
aanvraag ingediend en bericht rondom de
aanvraag

•

NAADLOOS MET MICROSOFT

HET GAAT VERDER DAN HET PRODUCT

Veel organisaties werken met
Microsoft Office 365.
Ifunds 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.

Grant Management is onze online oplossing om alle
aanvragen in de cloud te beheren. Het is een kant en
klare oplossing waar al tientallen organisaties mee
werken. Door deze ervaring kijken we graag mee hoe
de processen bij uw organisatie het beste in 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, ontwikkelen continu en brengen relmatig
updates uit. De updates zijn onderdeel van uw
abonnement.

Een gouden combi: Microsoft & Grant Management

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

• Alle applicaties werken naadloos met elkaar
en zijn op elke plek te benaderen
• Als onderdeel van uw abonnement meeprofiteren
van de continue, innovatieve
doorontwikkelingen op softwaregebied
• De tientallen jaren beveiligingservaring van
Microsoft maakt het een van de veiligste online
omgevingen.

• 24 – 7 Service contact via handige helpdesktool
• Altijd de laatste versie op uw scherm
• Advies bij implementeren van de workflows
• Training van medewerkers
• 25 jaar ervaring in de fondsenwereld
• Data migratie voeren wij voor u uit

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

