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Wanneer handig?
Maak je als kantoor vaste prijsafspraken met jouw klanten? Spreek je af welke werkzaamheden je doet 
voor een vast bedrag? En hoe en wanneer dit bedrag door jou in rekening wordt gebracht? Dan is de Vaste 
Prijsafspraken (VPA) module van Alure waarschijnlijk een handig hulpmiddel. Door gebruik te maken van 
de VPA-module, kan je de afspraken snel en eenvoudig in Alure vastleggen, bewaken, en facturatie is een 
druk op de knop.
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Functionaliteit Vaste Prijsafspraken
•   Per VPA bepalen welke werksoorten en kostensoorten onderdeel zijn van deze VPA of meerwerk  

zijn op deze VPA.
•   Vastlegging VPA per cliënt middels een wizard. Definitie van werksoorten en kostensoorten  

per opdracht binnen een gedefinieerde periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.  
Tevens bepalen van periodes en bedragen van de termijnfacturen.

•   Voortgangsbewaking: je kunt als kantoor kiezen om op basis van normuren, budgetten of een  
combinatie van beide de VPA’s te monitoren.

•   Signalering in de weekstaat: middels een stoplichtmodel ziet degene die de uren registreert  
direct voortgang op de VPA. Afhankelijk van de autorisatie kan hier vanuit de weekstaat op  
ingezoomd worden.

•   Genereren termijnfacturen door één druk op de knop.
•   Samenstellen van VPA meerwerk declaraties op ieder gewenst moment.
•   Bepalen resultaat per VPA indien wenselijk.
•   Correctie- en omboekmogelijkheden binnen ‘Declareren per cliënt’. Werkzaamheden die ten onrechte 

als VPA zijn geboekt kunnen als meerwerk of als overige werkzaamheden op regiebasis worden gede-
clareerd, zoals je het zelf graag wilt factureren.

•   Rapportagemogelijkheden: in schermen en rapportages zijn kolommen en details met betrekking tot 
VPA beschikbaar zodat je detail analyses kunt doen. Overzichten kunnen als PDF worden opgeslagen en 
ook naar Excel worden geëxporteerd.

•   Eenvoudig dupliceren van de VPA: dit wordt gedaan nadat de werkzaamheden van een VPA zijn afgerond 
en/of de periode waarin de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd is verlopen.

•   Vaste prijsafspraken kunnen in Alure gecombineerd worden met afspraken die betrekking hebben op 
voorschotten, abonnementen en/of facturatie op basis van regie.

•   Je kunt één VPA-opdracht aanmaken voor een concern, waarbij je werkzaamheden verricht voor meer-
dere entiteiten uit het concern.

•   Binnen één VPA kunnen meerdere boekjaren (opdrachten) gebruikt worden.
•   Indien wenselijk kunnen per client meerdere Vaste Prijsafspraken worden gebruikt.
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Overzicht

Weekstaat
VPA Voortgangsbewaking per regel, kleursignalering.
Detailinzicht VPA, met kleursignalering.
 
Analyse
Details per VPA per client per opdracht
Budget versus besteed
Opslaan als PDF
Exporteren naar Excel
 
Wizard
Cliënt
Primaire opdracht
Prijsafspraak
Omschrijving
Totaalbedrag
Inclusief sub-cliënten
Geldigheidsperiode
Facturatieperiode
Normuren
Budget
Factuurbedrag per periode
 
Declareren per client
VPA termijnbedragen tonen
Inzicht op VPA

Dupliceren prijsafspraken
Multi-select
Automatisch ophoging geldigheidsperiodes, primai-
re opdracht en facturatieperiodes
 
Kantoor instellingen
Voortgang baseren op normuren, budgetten of 
combinatie
Startpercentages voor kleuren stoplichtmodel
 
Kostensoorten
Kostensoort definiëren als VPA-template
Daarbinnen definitie per werksoort en kostensoort
 
Autorisatie
Inzicht in VPA
Beheren van VPA
Op alle tien organisatieniveaus
 
Insights (indien module aanwezig)
VPA Mutatie
VPA Termijnmutatie
VPA Template

Algemene informatie
•  Om gebruik te kunnen maken van de module VPA, dient ‘Uren & Declareren’ onderdeel te zijn van  

uw licentie. 
•  Normuren en budgetten sluiten aan bij de module ‘Planning & Control Basis’.

Contact

Wil je meer weten?  
Jouw accountmanager kan je hierover uitgebreid informeren.  
Of neem contact op via telefoonnummer 074 - 265 11 11.


