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1 Introductie
HEX21 is een simpel te gebruiken online software tool voor het beheren van projectkosten. HEX21 is
ontwikkeld door ervaren projectmanagers en daardoor geoptimaliseerd om eenvoudig en snel inzicht te
geven in de huidige status van het project, maar bovendien ook in wat de verwachte uiteindelijke kosten
van het project zullen worden wanneer het voltooid is. HEX21 is dé online tool voor financiële controle
over projecten.

2 Voorkennis beheersing
projectkosten
Dit hoofdstuk is bedoeld om de basis van kostenbeheersing in een project uit te leggen.
Om een project financieel te beheren en controle te hebben over de kosten, zijn er in de basis twee
dingen nodig.
1.

Een projectbudget

2.

(Verwachte) projectkosten.

2.1 Projectbudget
Vaak wordt het budget bepaald door de combinatie van wat men “over heeft” voor het project en een
inschatting van de kosten van losse onderdelen van een project. Deze losse onderdelen van het project
noemen we WBS-elementen, wat staat voor “Work Breakdown Structure elements”. Het budget wordt
aan het begin bepaald en staat dan vast gedurende het project. In HEX21 kan het budget voor verschillende WBS-elementen worden ingevoerd. Het budget van een WBS-element is weer opgebouwd uit
budget items.

2.2 (Verwachte) projectkosten
De kosten worden beheerd, door voor alle onderdelen van het project de verwachte uitgaves in te voeren. In HEX21 worden deze kosten bijgehouden in cost items. In projectmanagement is het belangrijk
om de 3 statussen van deze cost items te kennen, te weten; non-committed, committed en actuals.
Non-committed kosten zijn de te verwachten kosten van de goederen of diensten die men verwacht
nodig te hebben in het project. Wanneer kosten deze status hebben betekent dit dat er nog geen overeenkomst is gesloten met een leverancier van de goederen of diensten.
Committed kosten zijn de kosten van goederen of diensten wanneer er een overeenkomst is gesloten
met de leveranciers, maar de producten nog niet zijn geleverd. Deze overeenkomst wordt een “Purchase Order” (PO) genoemd. HEX21 onderscheidt twee type PO’s, “fixed” en “non-fixed”. Bij een fixed PO
is precies afgesproken welke bedragen over welke termijnen betaald gaan worden. Bij een non-fixed PO
is dit niet duidelijk en spreekt men alleen een plafond bedrag (PO amount) af, waarna er steeds losse
kosten op de PO geboekt kunnen worden (regie basis). Het totale PO bedrag van een non-fixed PO wordt
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opgenomen in het project als committed kosten.
Actuals zijn de kosten van de goederen of diensten die daadwerkelijk ontvangen zijn. In HEX21 kunnen
kosten in een PO op meerdere regels beheerd worden. Dit betekent dus dat goederen of diensten deels
ingeboekt kunnen worden als actual.
Bijvoorbeeld: Een PO bestaat uit de termijnen 10% bij opdracht, 70% bij start werkzaamheden en 20%
bij oplevering. Dan kan na het aanmaken van de PO de eerste 10% als actual geboekt worden.
Door alle kosten vanaf het begin van het project in te voeren, te beginnen met status non-committed, is
er een goede schatting van waar het project daadwerkelijk op uitkomt aan het einde van het project. Dit
heet de Estimate at Completion (EAC). Er moet uiteraard gezorgd worden dat de EAC nooit hoger wordt
dan het beschikbare budget.
Door alle Cost item rows te voorzien van een (verwachte) ontvangstdatum, is er ook direct inzicht in
wanneer er geld uitgegeven gaat worden (management accounting: cashflow op basis van ontvangst
van goederen en/of diensten). De Cashflow, de uitgaven per maand, wordt weergeven in een grafiek
op de projectoverzicht pagina van een project. Het percentage “allocated” geeft weer hoeveel procent
van de kosten een datum heeft en is dus een maat voor hoe goed de grafiek de daadwerkelijke uitgaven
voorspeldt.
Omdat de structuur van de kosten niet altijd gelijk is aan hoe het budget is opgebouwd heeft HEX21 per
WBS-element de kosten verdeeld over cost groups. Een cost group is een zelf in te delen categorie van
kosten binnen een WBS-element.
Om gewerkte uren binnen het projectteam te beheren is een aparte “hours” module beschikbaar binnen HEX21. Hierin kan men project members toevoegen en de uren per week of maand bijhouden. Deze
kosten worden ook meegenomen in de EAC en de Cashflow.
Let op: Hier wordt de cashflow altijd gekoppeld aan het moment van de gemaakte uren.
Op de volgende pagina is schematisch de opbouw van kostenbeheersing binnen een project weergegeven in Figuur 1.
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Figuur 1: “Work breakdown structure” van een project met budgetzijde en kostenzijde
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3 Structuur HEX21
De structuur van HEX21 is erg simpel. Na het inloggen wordt eerst de bedrijfspagina getoond. Deze bevat
alle projecten die onder een bedrijfsaccount in HEX21 zijn toegevoegd. Door op een project te klikken
wordt het project geopend.
Binnen een project zijn er slechts vier verschillende pagina’s.
1.

De Projectoverzicht pagina (aangeven door de projectnaam)

2.

De Budget pagina, waar het budget voor het project ingevoerd kan worden

3.

De Cost Control pagina, waar de (verwachte) kosten kunnen worden beheerd

4.

De Hours pagina, waar de uren van project members kunnen worden bijgehouden

3.1 “Hamburger” menu
Rechtsboven is altijd een “hamburgermenu” aanwezig.
Hier kunnen Suppliers (leveranciers) bijgehouden worden. Dit gebeurt op
bedrijfsniveau. Ook kunnen hier Project Members ingevoerd worden. Dit gebeurt op project niveau. Verder kunnen eigen gegevens gewijzigd worden, is
er mogelijkheid om feedback te geven, is er een link naar de Handleiding en
kan hier uitgelogd worden.

3.1.1 Project Members
Door in het “hamburger menu” op “Members”
te klikken wordt een overzicht van project members getoond. Met de knop “Add project member” kunnen nieuwe project members worden
toegevoegd.
Manager
Kan alle data invoeren en veranderen
Member
Kan alle data invoeren en veranderen, behalve
algemene project gegevens en budget data
Viewer
Kan alleen data inzien
External

Project members worden op projectniveau vastgelegd en
kunnen een verschillende autorisatie krijgen via “permissions”.

Krijgt geen toegang. De naam wordt alleen toegevoegd voor intern gebruik in HEX21 (uren module).
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Na toevoeging van een manager, member of viewer zal deze persoon een email krijgen met een uitnodiging om in te loggen in HEX21.

3.1.2 Suppliers
Door in het “hamburger menu” op “Suppliers” te
klikken wordt een overzicht van suppliers (leveranciers) getoond. Met de knop “Add supplier” kunnen nieuwe suppliers worden toegevoegd.

3.1.3 Inloggegevens
Na klikken op “

” kunnen persoonlijke gege-

vens worden aangepast.
Let op: Het email adres kan niet worden aangepast.
Neem voor aanpassing van het email adres contact
op met HEX21.

3.2 Onboarding wizard

Suppliers worden op bedrijfsniveau vastgelegd.

Wanneer men voor de eerste keer inlogt op HEX21 zal er automatisch een onboarding routine gevolgd
worden die helpt bij het opzetten van het eerste project. Deze handleiding is ook geschreven in volgorde
van het opzetten van een project.

3.3 Aanmaken van een project
Klik op “Create new project” om een nieuw project aan te maken. Hier moet een projectnaam en een
project ID (numeriek) worden ingevoerd. Na bevestiging komt men in de Projectoverzicht pagina.
Er is ook altijd een mogelijkheid om een project aan te maken met de hulp wizard “Create new project
with wizard”. Op die manier wordt de onboarding procedure (zie 3.2) weer doorgelopen.

3.4 Budget pagina
In het scherm “Budget”, wordt het budget opgezet en verdeeld over verschillende WBS-elementen Deze
WBS-elementen komen ook weer terug in de cost control.
Klik op “Add WBS element” om een WBS element aan te maken en een deel van het budget toe te kennen.

Er komt nu een pop-up tevoorschijn waar de gegevens van het WBS-element ingevuld kunnen worden.
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Het is verplicht om minstens één item in te vullen. Het totaal van de budgetten van alle items van een
WBS-element is het totale budget voor dit WBS-element. Deze WBS-element items zijn zelf te kiezen en
komen niet terug in de cost control.

Er kunnen in principe een onbeperkt aantal WBS-elementen toegevoegd worden. Het advies is echter
om voor het overzicht dit niet meer dan 10 te laten zijn.
Het totaal van de budgetten van alle WBS-elementen is het totale projectbudget.

Met het blauwe pijltje naast “Add WBS element” kan de volgorde van de WBS elementen veranderd
worden.

3.5 Cost control pagina
In het scherm “Cost control”, worden kosten ingevoerd en beheerd. Als men na het maken van het
budget op de knop “Cost control” klikt krijgt men een overzicht van de aangemaakte WBS-elementen.
Als er nog geen kosten toegevoegd zijn, staan alle bedragen op nul. De cost control overzichtspagina laat
direct zien wat het budget is per WBS-element, en wat de status is van de kosten (Actuals, Committed en
Non-committed). Tevens wordt de EAC en het verschil tussen EAC en het budget getoond.

Door op één van de WBS-elementen te klikken, wordt het WBS-element geopend, zodat cost groups
kunnen worden aangemaakt.
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3.6 Cost groups

Binnen HEX21 zijn WBS-elementen weer onderverdeeld in cost groups. Hierdoor zijn verschillende kosten te groeperen en op een rijtje te zetten. Deze cost groups staan geheel los van de verdeling van het
budget van een WBS-element in de budget items. Dit omdat de kostenverdeling van de uitvoering van
projecten vaak anders is dan dat er ingeschat is in de budget fase. Via de knop “Add cost group”, kunnen de namen van de verschillende groepen ingegeven worden.

Na het toevoegen van enkele cost groups, ziet het scherm er zo uit:

Met het blauwe pijltje naast “Add Cost group” kan weer de volgorde van de cost groups aangepast
worden.
Na het klikken op “Cost group 1”, ziet het scherm er zo uit:

Bovenin (onder de navigatiebalk), is het totale budget, kosten (verdeeld over Actuals, Committed en
Non-committed) en het verschil tussen Budget en EAC van het WBS-element weergegeven.
In de balk daaronder staan de totale kosten van de geselecteerde cost group. Merk op dat er voor een
cost group geen budget totaal is.
In de linker kolom zijn de verschillende cost groups te selecteren. De balk van het WBS-element blijft
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altijd staan. De totalen van de cost groups veranderen mee.

3.7 Cost items
In HEX21 worden kosten ingevoerd in zogeheten “Cost items”. Cost items kunnen in eerste instantie
verwachte kosten bevatten, welke later omgezet kunnen worden naar daadwerkelijke kosten.
Door op “Add cost item” te klikken kan een cost item gemaakt worden. Het volgende scherm wordt
getoond:

3.7.1 Non-committed cost item
In het cost item kan ten eerste de naam ingegeven worden van het cost item. Op het moment dat de
kosten alleen nog verwacht worden, maar het cost item nog niet daadwerkelijk is gekocht, krijgt het cost
item status Non-committed. Een cost item moet altijd minstens één “cost row” bevatten. De cost rows
geven de verdeling van de kosten van het cost item weer. Bijvoorbeeld als er verwacht wordt dat het
cost item verdeeld gaat zijn over meerdere termijnen. Er wordt per regel het verwachte bedrag ingevuld.
Bij “date” wordt ingevuld wanneer verwacht wordt wanneer deze cost row ontvangen wordt. Deze bedragen worden weergegeven in het “Cashflow overzicht” op de projectoverzicht pagina. Het is niet verplicht een datum in te vullen, maar dit wordt wel geadviseerd. Als de datum niet is ingevuld, wordt het
bedrag niet meegenomen in het Cashflow overzicht. Als de datum in het verleden ligt wordt deze datum
rood gemarkeerd en wordt het bedrag ook niet meegenomen in het Cashflow overzicht.
Een ingevuld Cost item ziet er als volgt uit:
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Het is optioneel om een “Supplier” (leverancier) toe te voegen aan een non-committed cost item. Maar
als nog niet duidelijk is waar iets aangeschaft gaat worden kan dit uiteraard nog niet. Suppliers kunnen
gekozen worden uit de lijst, of wanneer het een nieuwe Supplier betreft, ingetypt en direct toegevoegd
worden aan de database. Verder is het mogelijk om onderin een Memo te zetten.
Na het klikken op “Save & close” wordt het scherm weer gesloten en is het cost item opgeslagen.

3.7.2 Fixed Purchase order
Een Fixed Purchase order ( fixed PO), is een opdracht naar een leverancier waarbij het precies duidelijk
is wat de kosten zijn van de levering en hoe deze kosten verdeeld zijn. Als verwachte kosten resulteren
in een daadwerkelijke opdracht kan het Cost Item in HEX21 overgezet worden van status Non-committed naar status Fixed PO door de status linksboven in de hoek te veranderen. De kosten zullen vanuit de
kolom Non-committed verhuizen naar de kolom Committed. Het project heeft zich nu voor het totale
bedrag aan de leverancier “gecommitteerd”.

In de praktijk is het niet vaak zo dat de verwachte kosten precies overeenkomen met de daadwerkelijke
kosten. De Cost item rows kun dan ook vrijelijk aangepast worden en er kunnen rijen toegevoegd of verwijderd worden. Ook kan de datum per rij aangepast worden.
Op het moment dat er gekozen is voor Fixed PO kan er ook een PO-nummer ingevoerd worden. Dit is niet
verplicht, maar wordt vanwege administratief overzicht wel aan te raden.

3.7.3 Bijhouden status van Fixed PO
Om altijd up-to-date te zijn met kosten in het project is het belangrijk om de status van Cost items bij
te houden. Op het moment dat de eerste termijn geleverd is, kan de eerste Cost item row naar status
Actual gezet worden. Dit kan gedaan worden door simpelweg de slider “Received?” om te zetten. Het
bedrag springt naar Actual en de datum van vandaag wordt toegevoegd aan de rij. Het bedrag en datum
kan handmatig nog veranderd worden. Dit bijvoorbeeld omdat men iets achterloopt met de admistratie
en goederen met terugwerkende kracht als received wil boeken op de juiste datum.
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Als de complete levering gedaan is en alle Cost item rows ontvangen zijn (dus status actual hebben), kan
de PO gesloten worden. Rechts onder kan met de slider “Close PO” het PO gesloten worden. Er kunnen
nu geen aanpassingen meer gedaan worden en details van het PO worden grijs. Het PO krijgt een icoontje met een slot rechtsboven.

3.7.4 Non-fixed PO
Soms kan het handig zijn om een opdracht aan een leverancier te geven zonder dat het precies duidelijk
is wat hij gaat doen of hoeveel kosten er mee gemoeid zijn. Dit heet werken op regiebasis. Binnen HEX21
worden deze kosten beheerd binnen een Non-fixed PO. Bij een Non-fixed PO wordt een eindbedrag (PO
amount) afgesproken en kunnen losse posten of geboekt worden. Hierdoor hoeft er niet voor elk klein
klusje een nieuw PO bij dezelfde leverancier gemaakt te worden.

Er dient bij een Non-fixed een “Total amount” ingevoerd te worden. Dit is het plafond bedrag van de
PO. De losse opdrachten kunnen per rij ingevoerd worden en kunnen tevens status committed en actual hebben. Er wordt automatisch een rij gegenereerd die aangeeft hoeveel er nog over is op het PO
(“remainder”). Het is belangrijk om te realiseren dat het volledige PO amount een committed bedrag is
binnen HEX21.
Op het moment dat er gekozen is voor Non-fixed PO kan er ook een PO-nummer ingevoerd worden. Dit
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is niet verplicht, maar wordt vanwege administratief overzicht wel aan te raden.

3.7.5 Bijhouden status van Non-fixed PO
Het bijhouden van de status van een Non-fixed PO functioneert in hoofdlijnen hetzelfde als bij Fixed
PO’s.
Wanneer het totaalbedrag van de regels hoger wordt dan het PO amount zal er een waarschuwing gegeven worden en zal het Cost Item niet opgeslagen kunnen worden.
Voor het sluiten van de PO dienen weer alle regels status actual te hebben. Bovendien moet de Remainder naar nul gebracht zijn.
Als een non-fixed PO niet volgeboekt is maar er zeker is dat er geen kosten meer op komen, kan het PO
het beste afgesloten worden. Het PO amount moet dan gelijk gemaakt worden aan het totaal van alle
Cost item rows. Haal het bedrag van PO amount weg en onderin in de waarschuwing staat precies hoeveel het totaal is van de rijen. Dit bedrag kan exact overgenomen worden waarna het PO gesloten kan
worden met de slider “Close PO”. Het Cost Item krijgt hierna een icoontje met een slotje rechtsboven.

3.7.6 Hours cost item
Er is nog een vierde vorm van een cost item, het “hours cost item”. Lees hiervoor het hoofdstuk 3.8
“Hours pagina”

3.8 Hours pagina
Het scherm “Hours” is bedoeld om kosten te beheren voor uren die door teamleden gewerkt (gaan)
worden om diensten te leveren (bijvoorbeeld: projectmanagement, engineering, constructie management, commissioning, etc.).
Na het prognosticeren van de, door een teamlid, te werken uren, kunnen Purchase orders (PO’s) worden
aangemaakt voor de “aankoop” van deze uren. In veel gevallen zijn teamleden ook ingehuurd en dus
werkzaam bij een extern bedrijf, dus voor HEX21 eigenlijk een leverancier. Een teamlid kan dan gekoppeld worden aan een (nieuw) bedrijf op de supplier pagina.
Als men in een project op de knop “Hours” klikt verschijnt een overzicht van de aangemaakte hour
trackings.

3.8.1 Hours tracking
Er kan voor een dienst van een leverancier een prognose gedaan worden voor de te werken uren. Dit
wordt vastgelegd in een “hours tracking”. Een hours tracking wordt aangemaakt binnen een bepaalde
cost group, binnen een bepaald WBS-element.
In een hours tracking moet minimaal één project member opgenomen worden. Het is later ook mogelijk
om extra project members toe te voegen.
Vóór er een hours tracking aangemaakt kan worden moeten de volgende stappen doorlopen zijn:
1.

De betreffende Project members moet ingevoerd zijn. Eventueel toevoegen via hamburger menu.
Project Members worden toegevoegd op project niveau. Zie 3.1.1
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2.

De betreffende leverancier “supplier” moet ingevoerd zijn. Eventueel toevoegen via hamburger
menu. Suppliers worden toegevoegd op bedrijfsniveau. Zie 3.1.2

3.

Er moet een cost group zijn binnen het WBS-element waarin de hours tracking opgenomen moet
worden.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan er een met de knop “Add hours tracking” een hours tracking
worden toegevoegd.
In het dan volgende scherm (rechts) kan dan
WBS-element, Cost group (komt in het scherm
te staan als WBS-element is ingevuld), Supplier
en Project Member gekozen worden.
Tevens kan het aantal weken of maanden dat
het Project member verwacht te moeten werken, de start datum, zijn uurtarief en het verwachte aantal uren per week of maand worden
ingevoerd.

Na opslaan wordt het hours tracking overzicht
getoond.
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Door op de een hours tracking te klikken kom je in de betreffende hours tracking detail pagina:

Hier worden, per week, de prognosticeerde uren van het betreffende project member getoond.
In dit overzicht kunnen eventueel de geprognosticeerde uren en het uurtarief aangepast worden. Eventuele additionele kosten kunnen ook toegevoegd worden.
Bij aanpassing van het uurtarief wordt deze aanpassing automatisch doorgevoerd vanaf de week waarvoor hij is ingevuld.
Met de knop “Add member” kunnen nieuwe project members aan de hours tracking toegevoegd worden, mits deze in de lijst van project members zijn opgenomen.
Met de knop “View cost group in cost control” wordt er overgeschakeld naar de cost control pagina
binnen de betreffende cost group:

Hier is nu een nieuw hours cost item aangemaakt. De geprognosticeerde kosten zijn allemaal non-committed.
Door op dit cost item te klikken kom je weer terug in het hours tracking detail.

3.8.2 Purchase order voor hours cost item
In het hours tracking detail kan een Purchase Order (PO) worden aangemaakt voor een bepaald bedrag
en daarmee voor de kosten van een aantal van de geprognosticeerde uren.
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Klik op “Add PO”
Hier kan je de gegevens (omschrijving, PO nummer en bedrag) invullen voor de PO.

Na opslaan wordt in het hours tracking detail met een gekleurde balk zichtbaar gemaakt tot welke week
of maand de geprognosticeerde uren door de PO worden gedekt.

Het bedrag waarvoor een PO is gemaakt heeft nu de status committed. Het restant blijft non-committed.

3.8.3 Bijhouden van de status van een hours cost item
In het hours tracking detail kunnen de werkelijk per week of maand gewerkte uren en eventuele extra
kosten worden ingevuld.
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Door de slider op “Approved” te zetten worden de kosten van die week of maand omgezet naar de status actual.

Deze goedgekeurde kosten worden in het cashflow overzicht meegenomen in de week waarin de gewerkte uren hebben plaats gevonden. De datum van goedkeuring wordt alleen geregistreerd.
Let op: Gewerkte uren in weken die eerder zijn dan de actuele datum en nog niet “approved” zijn, worden niet in de cashflow meegenomen en vallen onder “Unallocated”.
Zodra deze uren zijn “approved” worden de kosten weer in de cashflow meegenomen en vallen deze
onder “allocated”.

3.9 Projectoverzicht pagina
De projectoverzicht pagina is verdeeld in 3 grote blokken, te weten
1.

De project details

2.

De overzichtstabel

3.

Grafieken

3.9.1 Project details
In het bovenste blok van de overzichtspagina bevinden zich de projectdetails. Als in het vak geklikt
wordt kunnen alle gegevens gewijzigd worden.

Als een project klaar is kan de slider met “archived” omgezet worden. Hierna kan er niks meer in het
project veranderd worden, maar kan alle data nog wel bekeken worden.
Als een project verwijderd dient te worden kan onderin op het rode prullenbakje geklikt worden. Er
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wordt gevraagd om de project naam exact in te voeren, voordat het project echt verwijderd kan worden.
Dit om te voorkomen dat het project per ongeluk verwijderd wordt.
Als op het icoontje van de printer gedrukt wordt kan de project overzichtspagina geprint worden.

3.9.2 Overzichtstabel
De overzichtstabel geeft de actuele status van alle kosten ten opzichte van het budget.
Per WBS-element wordt weergegeven wat het budget is, status van de Actual, Committed en Non-committed kosten, wat de Estimate at completion is en de delta van de E.A.C ten opzichte van het budget.
Ook worden al deze gegevens weergegeven voor het totale project. Als de totale delta rechts onderin
groen blijft heeft het project een positieve uitkomst ten opzichte van het budget. Wordt het budget overschreden dan zijn de getallen rood. Op alle bedragen binnen deze tabel kan gekikt worden zodat direct
naar de desbetreffende locatie gegaan kan worden.
Let op: Het is belangrijk om op te merken dat alle bedragen op hele euro’s zijn afgerond in de tabel. De
totalen zijn afgeronde bedragen van de totale optelling. Hierdoor kan het voorkomen dat de optelling in
de tabel afwijkt van het getal bij Totals. Het getal bij Totals is echter altijd het accurate getal.

3.9.3 Grafieken
Op de overzichtspagina staan een aantal grafieken die in de volgende hoofdstukken beschreven worden.

3.9.3.1 Taartdiagrammen Budget en E.A.C.
Bovenaan staan twee taartdiagrammen die de verdeling van het totaal over de verschillende WBS-elementen weergeven. Op deze manier kan makkelijk gezien worden of het budget van bepaalde WBS-elementen verkeerd ingeschat is. De twee taartdiagrammen zijn alleen te vergelijken wanneer alle ver-

HANDLEIDING HEX21

18

wachte kosten van het project zijn ingevuld.

3.9.3.2 Allocated
Het blok Allocated geeft aan hoeveel procent
er van alle (verwachte) kosten gekoppeld is aan
een datum. Tevens wordt hier de cashflow per
jaar aangegeven.
Alle kosten waarvan niet duidelijk is op welk
moment ze komen zijn Unallocated. Hoe hoger
het percentage van allocated, hoe representatiever de cashflow (zie hieronder) is. Als kosten
verwacht worden op een datum, maar deze datum is al verstreken, zal HEX21 dit effectief zien
als dat er geen datum is ingevuld en het bedrag
dus verhuizen van Allocated naar Unallocated.

3.9.3.3 Cashflow
De cashflow grafiek geeft aan welke kosten (verwacht worden te) vallen in welke maand. Ook geeft deze
grafiek aan hoe deze kosten verdeeld zijn over de verschillende WBS-elementen. Deze grafiek heeft als
doel inzicht te geven wanneer welke kosten gaan komen. Wanneer het percentage Allocated 100% is,
betekent dit dat voor alle te verwachten kosten een verwachte datum is ingevuld. Uiteraard blijft de
cashflow in de toekomst een inschatting, omdat men nooit zeker weet of kosten daadwerkelijk op een
specifiek moment gemaakt gaan worden. In HEX21 is de data die in het verleden in de cashflow staat
wel altijd correct. Dat wil zeggen, alleen kosten, die de status actual hebben, kunnen in de cashflow in
het verleden staan. Als kosten een datum hadden die in het verleden lag, maar nog niet actual geboekt
zijn, zullen deze niet mee genomen worden in de cashflow. Op deze manier kan de cashflow in het verleden dus wel onvolledig zijn, maar nooit incorrect.
Het is dus belangrijk om regelmatig de cost items te controleren of zij ontvangen zijn of niet. Indien de
verwachte datum van ontvangst in het verleden ligt wordt deze datum rood gemarkeerd. Deze kosten
worden dan niet in de cashflow meegenomen. Keuze moet dan zijn óf de items, indien ze ontvangen zijn,
de status ontvangen te geven, óf de datum naar de toekomst te veranderen.
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Let op: In HEX21 wordt in de cashflow standaard de datum van ontvangst meegenomen (management
accounting). Dit is dus niet op basis van de daadwerkelijke betaling of factuurontvangst.

3.9.3.4 Uren grafieken
In de uren grafiek wordt per maand de uren getoond die geprognosticeerd zijn en de uren die goedgekeurd zijn.
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Door te klikken op “Show user hours graphics” wordt deze grafiek op weekbasis per project member
getoond.
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4 Glossary
Term

Uitleg

Budget

De hoeveelheid geld die gereserveerd is voor het project.

Work break down structure (WBS)

De verdeling van een project in kleinere stukken

WBS-elementen

De blokken waaruit de WBS is opgebouwd

Budget item

Budget onderdeel van een WBS-element

Cost group

Onderverdeling van een WBS-element in cost control

Cost item

Een algemene term voor een post waarop verwachte en daadwerkelijke kosten bijgehouden kunnen worden.

Cost item row

Regel van een cost item

Purchase order (PO)

Een opdracht/overeenkomst die verstrekt wordt aan een leverancier om goederen of diensten te verlenen.

Fixed Purchase order

Een Purchase order waar van tevoren precies bekend is wat het
eindbedrag is en hoe dit verdeeld is over 1 of meerdere termijnen.

Fixed Purchase order

Een Purchase order waar van tevoren niet vast staat wat het precieze eindbedrag is en hoe dit verdeeld is. Dit kan bijvoorbeeld
gebruikt worden bij het inhuren van een dienst op regie. Een
Standing Purchase order heeft altijd een van tevoren afgesproken
maximaal limiet.

Purchase order amount

Het bedrag van een Purchase order

Non-committed costs

Verwachte kosten van een item (goederen of diensten). Dit is de
status van kosten wanneer er nog geen PO voor is.

Committed costs

De status van de kosten van een bepaald item (goederen of diensten) wanneer hiervoor opdracht is verstrekt middels een PO,
maar wanneer dit item nog niet in “ontvangst” genomen is.

Actual costs

De status van de kosten van een bepaald item (goederen of diensten) wanneer deze geleverd zijn door de leverancier.

Cashflow

Een overzicht dat per tijdseenheid aangeeft hoeveel geld er
uitgegeven gaat worden. Alleen cost item (rows) met een datum
kunnen worden meegenomen. Het percentage allocated geeft
aan hoe goed de cashflow voorspelling is.

Allocated

Is het percentage van alle bedragen met een datum ten opzichte
van de Estimate At Completion. Dit percentage is dus een maat
voor hoe goed de cashflow voorspelling is. Cost item rows die
een datum hebben die verstreken is, zonder dat ze Actual zijn,
worden uit Allocated en dus de Cashflow gehaald. In het Cost
Item zelf wordt de datum rood gemarkeerd.

HANDLEIDING HEX21

22

Unallocated

Alle bedragen van Cost item rows waarbij óf geen datum van
verwachte ontvangst is opgegeven óf deze datum ligt in het
verleden.

Hours tracking

Overzicht van actuele en geprognosticeerde werkuren van een
project member

Project Member

Persoon die toegevoegd is aan een project (project niveau)

Supplier

Leverancier (bedrijf niveau)

HANDLEIDING HEX21

23

HANDLEIDING HEX21

24

