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Betekenis diverse symbolen in PM-Record: 
 

  Zoekfunctie, indien u dit symbool aanklikt, verschijnt er een keuzelijst 

  Met deze keuze heft u uw keuze weer op 

  Met deze functie keert u terug naar het vorige scherm 

  Ga direct naar de handleiding 

  Afmelden, na aanklikken komt u direct op het aanmeldscherm  

  Rechtsboven in het scherm kunt u direct het programma stoppen 

  U kunt niet verder. Onder deze knop wordt uitgelegd waarom 

    Ga naar social media-omgevingen 

  Start e-mail uitgaand 

   Geeft aan of een bericht is gelezen cq ongelezen 

  Toont de contactinformatie in een bericht 

  Ga naar google maps 

    Geeft aan of de prioriteit hoog, laag of normaal is 

   Kies voor het direct aanmaken van een bericht 

  Geeft aan dat er vandaag nog ongelezen berichten zijn 

  Opent internetadres 

   Opent het geselecteerde item 

   Toont de klantgroep waartoe een relatie behoort 

   Geeft direct een overzicht van de laatst geraadpleegde relaties op een werkdag 

  Exporteert de selectie op het scherm direct naar MS-Excel 
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1. Inleiding 
PM-Record is een zeer uitgebreid CRM-systeem (Cliënt Relation Management). 
 
Deze instructie is bedoeld als handleiding bij de inrichting van het systeem. In het kort melden wij eerst op welke wijze u de 
diverse basisgegevens kunt vastleggen van deze CRM-module om direct daarna het systeem in gebruik te kunnen nemen. 
Daartoe behandelen wij eerst de functie “Beheer”, welke u op het scherm ziet nadat u bent ingelogd. 
 
Vervolgens behandelen wij de onderwerpen individueel. Indien u beschikt over meerdere modulen, dan zijn de helpfuncties per 
module te vinden middels het aanklikken van de knop linksonder: “Help”. 
 
Indien men inlogt, verschijnt het volgende PM-Record scherm: 
 

 
 
Via dit dashboard kunt u direct naar de activiteit die u wenst uit te voeren. 
 
De iconen linksonder hebben de volgende betekenis: 
 

 Telkens als men deze icoon aanklikt, komt men op het dashboard van PM-Record; 
 

 Met deze knop opent men de klantkaart. Getoond wordt de laatste keuze; 
 

 Kies voor het direct aanmaken van een bericht; 
  
 
Via de iconen rechtsonder kan men aanvullende modules opstarten mits men de licentie daartoe heeft verworven. 
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2.   Beheer (rechts in het midden van het scherm) 

 
Om te starten zal de beheerder eerst diverse gegevens dienen in te voeren, zodat de overige functies minimaal de informatie 
bevatten, die men verwacht. Daarom starten wij altijd met de aanleg van de basisgegevens onder de “rubriek “Beheer”.  
 

 
 
Per onderwerp geven wij hieronder eerst een korte beschrijving per knop en vervolgens stapsgewijs welke handelingen dienen 
te worden uitgevoerd, alvorens de software in gebruik kan worden genomen. 
 
Relaties: 
U kunt als organisatie niet alleen gegevens vastleggen van klanten (organisaties of particulieren), maar ook van prospects, 
leveranciers, adviseurs, en overige relaties alsmede de onderlinge verbanden (zie “Stamgegevens”). 
 
Personen: 
Naast deze gegevens kunt u ook persoonsgegevens vastleggen. De personen kunnen vervolgens aan één of meerdere van 
bovengenoemde organisaties worden gekoppeld als contactpersonen bij die relaties. 
Ook de persoonsgegevens zijn zeer uitgebreid. Niet alleen naam, adres, woonplaats, bsn-nummer, foto en geboortedatum, 
maar ook alle social media-adressen, partner- en kindgegevens, identiteitsbewijzen en overige documenten. Indien de 
personen bij meerdere organisaties zijn betrokken, dan kan de bereikbaarheid bij die specifieke relaties apart worden 
vastgelegd. 
 
Overheidsinstanties: 
Daarnaast hebben wij de adresgegevens opgenomen van de Kamers van Koophandel, Belastinginspecties en UWV”s, die 
gekoppeld kunnen worden aan relaties. Pro Management onderhoudt de tabellen. 
 
Gebruikers: 
Onder gebruikers verstaan wij de medewerkers van uw organisatie die toegang hebben tot het CRM-systeem. 
 
Autorisatie: 
Aan de gebruikers kunnen toegangs- en mutatierechten worden toegekend tot (onderdelen van) schermen op basis van door 
uzelf gedefinieerde rollen (functies) binnen uw organisatie. 
 
Personeelsgegevens: (uitbreidingsmodule PM-Record HRM) 
Indien u beschikt over de module PM-Record HRM (Human Relation Management) kunt u vele gegevens van uw medewerkers 
vastleggen, zoals naam, adres, woonplaats, bsn-nummer, foto en geboortedatum, identiteitsbewijs, dienstverband, partner- en 
kindgegevens, afdelingen, functies, digitale personeelsdossiers, vakantierechten en verlofregistratie en -overzichten plus 
verantwoordelijkheden ten opzichte van klanten en (mits de module PM-Record Audit Plan is geactiveerd) met betrekking tot 
werkprogramma”s en de voortgangsbewaking. U heeft direct inzicht in de aanwezigheid en kunt vele overzichten opvragen. 
 
Stamgegevens: 
Naast bovengenoemde vastleggingen kunt u (naast reeds vastgelegde basisstamgegevens) zelf stamgegevens vastleggen cq 
aanvullen. Het betreffen banknamen, klantgroepen, rechtsvormen, valutasoorten, kantooreigen branchegegevens, soorten 
relaties, mailcodes, berichtonderwerpen en –acties, contactvormen voor berichten en meerdere entiteiten binnen uw 
organisatie. 
 
SpecOps 
Onder SpecOps zijn diverse functies opgenomen welke de beheerder ondersteunen. 
 
Facturering (uitbreidingsmodule PM-Record Invoice) 
Via deze stap start u de factureringsmodule voor het maken van diverse soorten facturen. Inclusief factuur- en 
debiteurenoverzichten en de mogelijkheid de factuurregels te exporteren naar diverse boekhoudpakketten. 
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3. Starten met PM‐Record: 
 
Stap 1: Aanmaken gebruikers 
 
Stap 2: Vastleggen diverse rollen en bevoegdheden van gebruikers 
 
Stap 3: Beoordeling stamgegevens 
 
Stap 4: Aanmaken persoongegevens (welke als contactpersonen kunnen worden gekoppeld) 
 
Stap 5: Aanmaken relaties 

(klanten (organisaties en particulieren), prospects, leveranciers, adviseurs en overige relaties) 
 

 
Onderstaand behandelen wij deze vijf stappen. Zodra deze stappen zijn doorlopen, kunt u aan de slag. PM-Record CRM is een 
belangrijke ondersteuning voor de uitvoering en vastlegging van uw dagelijkse werkzaamheden. 
 

Stap 1: Aanmaken gebruikers 
Log 1e keer in met:  Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: sch 

Let op: de gebruikersnaam èn het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. 

Kies op Dashboard: 
o Indien u niet de module PM-Record HRM gebruikt: Beheer / Gebruikers 

 

 Kies rechtsonder “Nieuwe gebruiker” en vul de gegevens in. Maak ook overige gebruikers aan. 
Ook al zijn er niet meer gebruikers, is het toch verstandig naast de admin uw gegevens in te vullen. Bij vele 
mogelijkheden worden namelijk uw initialen vastgelegd. 
 

o Indien u wel de module PM-Record HRM gebruikt: Beheer / Personeelgegevens / Menu / Gebruikers 
 

 Kies rechtsonder “Nieuwe gebruiker” en vul de gegevens in. Maak ook overige gebruikers aan. 
 Na “Wijzigingen opslaan” komt u weer terug in het Dashboard. 

 

Stap 2: Vastleggen diverse rollen en bevoegdheden van gebruikers 
 

Kies op Dashboard: Beheer / Autorisatie 
 

 
 
 
Het scherm opent met “Rollenbeheer”. U kunt nu Rollen (functies) vastleggen en per rol aangeven of een gebruiker tot 
de getoonde onderwerpen toegang heeft en ook of deze vaste gegevens mag muteren 
 

o Nieuwe rol aanmaken. U klikt linksonder op “Nieuw”. U geeft een naam van een rol plus een korte 
toelichting. Aan de donkerblauwe balk herkent u dat u de nieuwe rol aan het bewerken bent; 

o Autorisaties vastleggen. In het rechterscherm klikt u vervolgens aan tot welke onderdelen van de 
software de nieuwe rol “Toegang” en of  deze rol gegevens mag “Muteren”. 
 
U kunt een rol in één keer toegang of mutatierechten geven tot alle onderdelen middels de knoppen 
onderaan dit rechterscherm. Het is ook mogelijk eerst alle rechten toe te kennen en vervolgens die 
onderwerpen uit te klikken die niet gelden voor de betreffende rol. 
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o Muteren houdt in dat toestemming wordt gegeven om mutaties te mogen aanbrengen. Wij onderscheiden: 
 

 Diverse zogenaamde “objecten” (onderdelen) op bepaalde schermen, waartoe personen 
toestemming krijgen om de gegevens te muteren. Bijvoorbeeld op de “Relatiekaart”; 
 

 Per module zijn apart onder de knop “Menu” (linksboven) beheerrechten opgenomen. Daaronder 
zijn acties die niet zullen gelden voor iedere gebruiker. Zoals het aanmaken/wijzigen van 
bijvoorbeeld tarieven, werkcodes, toekennen van werkprogramma”s of dossiersoorten. 
Toestemming tot het wijzigen van dit soort gegevens wordt onder Rollenbeheer toegekend onder 
de onderdelen met de volgende toevoeging: “………_Beheer”; 

 
 Het is mogelijk bepaalde rollen/functies in het geheel geen toegang te geven tot bepaalde 

modules. 
 

 
o Vervolgens kiest u voor “Bewaren” middels de knop linksonder het scherm. U kunt meerdere rollen 

vastleggen. 
Kiest u voor herstellen, dan worden de ingevoerde gegevens verwijderd. U blijft in het scherm. 
Kiest u voor annuleren, dan verlaat u direct het scherm. 

 
o Kies daarna “Gebruikersrollenbeheer”. Links op het scherm klikt u één van de personen aan. De donkere 

balk geeft de gekozen persoon aan. Vervolgens vinkt u op het rechterscherm de gewenste bijbehorende rol 
aan voor die persoon. U kunt meerdere rollen aan een persoon toekennen. 
 

Om uw keuzes goed te beoordelen kunt u bovenin een viertal overzichten kiezen. 
 

De gebruikers kunnen nu inloggen in PM-Record. Na inloggen verschijnt het Dashboard. De modules waartoe de 
gebruiker geen toegang heeft zijn uitgegrijst. Dat geldt ook voor de niet aangeschafte PM-Record modules. 

 

Stap 3: Beoordeling stamgegevens 
 

Wij adviseren u de stamgegevens te beoordelen. Onder stamgegevens verstaan wij vastleggingen waaruit kan 
worden gekozen in diverse gegevensvelden van klanten, relaties, personen en berichtgegevens. U kunt deze tabellen 
aanpassen aan uw eigen organisatie. Wij onderscheiden: 
 
Blad 1: 
 

 
 
 
Bankgegevens: u kunt per klantrelatie aangeven welke bankrelaties er zijn en diverse basisgegevens invoeren. 

Wij hebben voor u enkele banken vastgelegd; 
Klantgroepen: onder klantgroepen verstaan wij groepsnamen waaraan klanten kunnen worden gekoppeld. Dat 

betreft meestal bij holdingstructuren de groepsnaam van de holding- en dochtermaatschappijen; 
Rechtsvormen: per klant kunt u de rechtsvorm vastleggen. Dit gegeven wordt is een onderdeel van diverse 

rapportages en ook bepalend voor de inhoud van die rapporten; 
Valutasoorten: deze tabel toont de valuta die in gebruik zijn. Om te voorkomen dat er verscheidene soorten 

vastleggingen van valuta worden gebruikt. Deze tabel heeft ook betrekking op andere modules. 
 
Blad 2: 
 

 
 
Branchegroepen: sinds de invoering van de SBI-code is het nut van deze optie gewijzigd. De SBI-code is een 

verplichte vastlegging. Deze tabel makt het mogelijk een eigen indeling van uw klanten te maken. 
 U kunt branchegroepen en (aan de rechterzijde) subgroepen vastleggen. 
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Blad 3: 
 

 
 
Relatiesoorten: per klantrelatie kunt u relaties van die klant vastleggen. De gegevens van die relaties van uw klant 

worden eveneens opgeslagen in PM-Record CRM. Wij hebben voorbeeldrelaties vastgelegd, 
zoals verzekeringsadviseur, notaris, advocaat, pensioenfonds en bemiddelaar subsidies. Naast 
de bancaire gegevens is het bijzonder nuttig om te weten welke organisaties varbonden zijn aan 
uw klanten; 

Mailcodes: u kunt per persoon van een klantrelatie mailcodes vastleggen. Aan de hand van (een combinatie 
van) deze codes kunt u diverse selecties maken en deze bijvoorbeeld als mailmerge-bestand 
gebruiken of direct inzien hoeveel relaties behoren tot één van de mailcodes. Legt u bijvoorbeeld 
de mailcode “ZZP” vast, dan kunt u in één keer inzien hoeveel zzp-relaties uw organisatie heeft; 

Onderwerpen bij  
berichten: een belangrijk onderdeel van PM-Record CRM is het vastleggen van berichten. Om per bericht 

aan te kunnen gegeven wat voor soort bericht het is, kunt u hier diverse onderwerpen vastleggen. 
U kunt de berichten sorteren of selecteren per onderwerp;  

Acties bij  
berichten: per bericht kan worden vastgelegd welke vervolgactie er dient plaats te vinden; Wij hebben 

voorbeelden al opgenomen. 
 
Blad 4: 
 

 
 
Entiteiten: indien u binnen uw organisatie verschillende zelfstandige afdelingen of zustermaatschappijen 

actief zijn, dan kunt u de klanten koppelen aan één van de vastgelegde entiteiten. De indeling is 
ook belangrijk voor diverse selecties. Voorbeelden betreffen de mogelijkheid om per entiteit te 
kunnen factureren of een overzicht op te stellen. 
 

 

Stap 4: Aanmaken persoongegevens (welke later als contactpersonen kunnen worden gekoppeld aan relaties) 
 
  

  
 
 

  
 
Wij raden u aan zoveel mogelijk gegevens van een persoon nauwkeurig vast te leggen. Deze blijken nuttig in 
rapportages, berichten en voor raadplegen en voor de koppeling met MS-Word via de module Docmaker (indien u 
beschikt over PM-Record File) en voor mailmerge-bestanden. 
 
Ook het vastleggen van de social media-gegevens is gemakkelijk. Indien u een foto plaatst, dan wordt deze op 
diverse plekken getoond. Herkenning voor uw collega”s is dan gemakkelijker. 
 
Let op: leg ook direct na kennisname de overlijdensdatum vast zodat voorkomen wordt dat een overleden persoon 

ten onrechte nog wordt aangeschreven. 
  

 De gegevens worden opgeslagen in een personentabel. Later kunnen zij gekoppeld worden aan relaties. Na 
koppeling spreken we over een contactpersoon. Omdat bij correspondentie altijd een persoon wordt aangesproken, 
vereist PM-Record de vastlegging van de eerste contactpersoon. 
 
Als u de functie aanroept, verschijnt er een lijst met reeds ingevoerde personen. U kunt hier doorheen scrollen of met 
de pijltjestoets de gewenste persoon selecteren. Klik op selecteren of dubbelklik op de donkere balk indien u de 
gegevens wenst te zien. 
U kunt ook dubbelklikken op één van de knoppen in de werkbalk. Dan worden bijvoorbeeld de geboortedata op 
volgorde geselecteerd. Nog een keer klikken en dan worden deze data op- cq aflopend getoond. Indien u een andere 
volgorde wenst van de knoppen, dan kunt u deze eenvoudig verslepen. 
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De velden met een oranje rand zijn verplicht in te vullen velden. Indien deze verschijnt en zolang u het gegeven nog 
niet hebt ingevuld, dan kunt u de wijzigingen nog niet bewaren. 
 

  
 
  

 Het invullen van de gegevens van de betreffende persoon, de partner en de kinderen spreekt voor zich. Bij de partner 
kan tevens de “Soort relatie” worden vastgelegd en de duur van die relatie. Ook bij de kinderen kan de soort relatie 
worden vastgelegd. 

 
Op het tabblad “Relaties en contactinfo” kunt u de persoon koppelen aan één of meer relaties indien deze al zijn 
ingevoerd. Per relatie kunnen de contactgegevens worden vastgelegd, zoals functie, afdeling, telefoonnummer en e-
mailadres bij die relatie. Op de relatiekaart worden deze gegevens dan getoond. 
 
Met de knop onderin het scherm “Onvolledige gegevens” krijgt u direct een overzicht van de ontbrekende gegevens 
per contactpersoon. Zodra u hiervoor kiest, verschijnen alle contactpersonen van een soort relatie. Met de knop 
rechtsboven kunt u items aanklikken waarvoor u wilt nagaan of van alle contactpersonen wel de gegevens zijn 
ingevoerd. Middels het selecteren van een item worden aan de linkerzijde alleen die contactpersonen genoemd waar 
voor het gekozen item niets is ingevuld. U kunt een relatie selecteren. U ziet dan aan de rechterkant welke gegevens 
ontbreken. Dan dubbelklikken of met de knop linksonder “Selecteren” de persoonskaart oproepen en bewerken. 
 

 
 
Kiest u voor “Verwijderen”, dan kunt u de gekozen persoon verwijderen, mits deze niet is opgenomen in één van de 
overige tabellen. Dan kan die persoon wegens het behoud van de referentiële integriteit van het programma niet 
verwijderd worden. Via een rode waarschuwingsknop ziet u dat het gegeven niet kunt verwijderen. 
U kunt ook één of meerdere gegevens van een persoon verwijderen of overhevelen naar een andere persoon (zie: 
ontdubbelen). De individuele gegevens, die verwijderd kunnen worden, kiest u middels het aanklikken van het hokje 
achter het gegeven. Daarna kunt u dat gegeven of de persoon verwijderen. 
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U kunt met deze optie ook persoonsgegevens ontdubbelen. Komt een contactpersoon meerdere keren voor, dan 
kunt u de gegevens samenvoegen. U kiest dan de persoon, die uit het bestand moet worden verwijderd en vinkt het 
hokje aan dat staat vóór “Persoonsgegevens verplaatsen …“. Aan de rechterkant kiest u de persoon waarnaar 
gegevens kunnen worden overgeheveld. U ziet de onderwerpen die u kunt overhevelen. Daar staat een leeg hokje 
achter, dat u kunt aanvinken. Dan wordt de knop `Verwijderen` geactiveerd. De gekozen onderwerpen worden dan 
overgeheveld. Heeft u ook het hokje achter de naam aangeklikt, dan wordt ook de naam verwijderd. 

 

Stap 5: Aanmaken relaties 
(klanten (organisaties en particulieren), prospects, leveranciers, adviseurs en overige relaties) 

 

 
 

  
 

Indien u kiest voor aanmaken relaties, dan wordt een scherm getoond met de bestaande klanten. Indien u gegevens 
wilt bewerken van prospects, leveranciers, adviseurs of overige relaties dan kiest u op het betreffende icoon. 
Daarnaast kunt u onder uw klanten een extra selectie maken voor organisaties of particulieren. Indien u een relatie 
kiest kunt u of dubbelklikken of linksonder kiezen voor “selecteren”. 
 
Aanmaken nieuwe klant 
Voor het vastleggen van een nieuw contact kiest u bovenin ook voor de soort en vervolgens onderin voor “nieuw”. 
Kiest u voor het aanmaken van een nieuwe klant, dan verschijnen 8 tabbladen waarin u vele gegevens kunt 
vastleggen. Wij raden u aan zoveel mogelijk witte velden direct in te vullen. De gegevens worden immers gebruikt bij 
alle overige functionaliteiten of rapportages. 
 

 
 
De oranje gekleurde velden zijn verplicht. Voor het invullen van de contactpersoon, klikt u op het blad 
contactpersonen. De eerste persoon zal automatisch worden aangemaakt als primair contact. U kunt dit later wijzigen. 
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Voor het invoeren van de adressen klikt u op één van de soort adressen. U kunt dan een nieuw adres invoeren of een 
ander adres gebruiken, waaronder ook het adres van een contactpersoon. 
 

 
 
U kunt op dit tabblad direct invoeren of er een opdrachtbevestiging aanwezig is. U kunt tevens het document 
koppelen. Klik het vakje achter “Opdrachtbevestiging” aan en kies rechts op het icoon. Dan kan men het document 
aanklikken en wordt het pad vastgelegd. 
 
Op het 2e tabblad worden ook gegevens gevraagd waarvoor eerst andere velden dienen te worden ingevuld. Dat 
betreft de uitgegrijsde velden voor personeelsleden die in een bepaalde hoedanigheid zijn betrokken bij de 
betreffende klant. Wij behandelen de mogelijkheden onder het hoofdstuk “Verantwoordelijken”. 

 
De factureringsgegevens zijn alleen van belang indien u ook beschikt overb de module PM-Record Invoice. Daar 
worden de betreffende velden ook nader toegelicht. 
 

 
 
Indien uw organisatie gebruik maakt van online dossiers (DigiRecord.nl) of de online bedrijfsomschrijving van relaties 
(AOIC.nl), dan kunnen hier de algemene inlogcodes worden vastgelegd. Zodra u rechtsonder op het scherm één van 
de twee buttons aanklikt, zal de verbinding met internet worden gemaakt en wordt het dossier cq de 
bedrijfsbeschrijving van die klant getoond.       

 

  
 
In een later stadium kunnen hier ook de url”s van overige online applicaties worden opgenomen. 
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Op dit blad leggen wij vast bij welke Kamer van Koophandel de klant is ingeschreven plus nadere informatie, omdat 
deze wordt gebruikt in diverse overzichten en (SBR-)rapportages. 
Pro Management onderhoudt de adressen van de Kamer van Koophandel in een aparte tabel. Middels de zoekfunctie 
kunt u de juiste Kamer selecteren, waarna de adresgegevens van die Kamer worden gevuld. Vervolgens adviseren 
wij u alle andere velden in te vullen. 
 

 Voor de SBI-code geldt dat u deze direct kunt invullen of via de keuzeschermen. 
 

De branchegroep en branchegegevens is optioneel. Indien u voor uw eigen organisatie een klantindeling wilt maken, 
dan kunt u de hoofd- en subgroepen benoemen/bewerken onder de stamgegevens, blad 2. 
 
Wij adviseren u ook het opgevraagde uittreksel Kvk digitaal op te slaan. Dat kan via het aanklikken van het vinkje 
achter “Uittreksel KvK”. Vervolgens kunt u rechts (achter “Document”) kiezen voor “document vastleggen”. Er 
verschijnt een invoerscherm voor documenten waarop diverse registratiegegevens worden opgevraagd. 
Indien u de beschikking heeft over PM/Record File, dan kunt u het document in de dor u gewenste dossiermap 
plaatsen. Beschikt u niet over deze module, dan wordt het document in een map geplaatst die door PM-Record wordt 
aangemaakt. 
 
Onder “Functies zoals genoemd in het handelsregister” kunt u de op het uittreksel genoemde functies vastleggen. Dit 
blijkt zeer nuttige informatie bij diverse controles. U kiest dan één van de contactpersonen die bij het bedrijf zijn 
vastgelegd of u voert een nieuwe contactpersoon toe. 
 

 
Voor de gegevens onder Belastingdienst en UWV adviseren wij u ook zoveel mogelijk gegevens toe te voegen. 
Onder “contactpersonen” koppelt u personen aan deze klantrelatie. 
 
Aanmaken nieuwe particuliere klant 
 

 
Indien uw nieuwe relatie niet een bedrijfsorganisatie betreft, maar een particulier waarvoor u diensten gaat verrichten, 
dan kiest u voor “Nieuw particulier”. U kiest dan een reeds bestaande contactpersoon of kunt een nieuw 
contactpersoon aanmaken. Deze wordt geregistreerd als particuliere klant. 
 
Van een particuliere klant worden veel minder gegevens uitgevraagd. In diverse overzichten kunt u selecteren op 
“Particulier´. U kunt de particulier gemakkelijk omzetten naar een “Klant”/organisatie. 
 
Batch invoer 
 

 
 
Onder deze mogelijkheid kunnen: 
- snel de eerste klantgegevens worden vastgelegd. Wij adviseren u de aanvullende informatie zo spoedig mogelijk 

toe te voegen+ 
- kan bij eerste gebruik van PM-Record een MS-Excel bestand worden ingelezen waarin  het klantenbestand is 

opgenomen. De indeling van de hetbestand staat vast. U kunt deze downloaden en invullen met uw 
klantgegevens. Wij kunnen deze batch inlezen. 

 
Verantwoordelijken 
 

 
 
Deze optie kan worden benut mits men de beschikking heeft over de module PM-Record HRM. Daarin worden aan 
personeelsleden diverse bevoegdheden toegekend, waaronder de verantwoordelijken voor klanten met betrekking tot 
de genoemde functies. Pas als in PM-Record HRM deze bevoegdheden zijn vastgelegd/gewijzigd, kunnen deze 
worden gekoppeld. 
 
Via deze functie kunt u diverse personen aan een klant toewijzen die ieder een bepaalde verantwoordelijkheid/functie 
ten opzichte van die klant hebben. U kunt selecties maken en voor bepaalde modules geldt dat de selectie op basis 
van de gekozen verantwoordelijkheid kan worden gemaakt. 
Zo kan bij de module PM-Record Invoice een selectie op declarant worden gemaakt. Getoond worden dan de bestede 
en nog te factureren uren van klanten die vallen onder de gekozen declarant. 
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Kiest u voor “Zoeken”, dan kunt u één of meerdere klantrelatie(s) oproepen. Reeds toegewezen verantwoordelijken 
worden direct getoond. Indien u een verantwoordelijke wilt toevoegen of wijzigen, klikt u eerst de organisaties aan 
waarvoor u deze mutatie wilt aanbrengen. Vink aan in het hokje links op het scherm. 
Vervolgens selecteert u de verantwoordelijkheid en dan verschijnt het scherm waarop de medewerkers worden 
vermeld die kunnen/mogen worden toegewezen. U klikt op de naam en u komt weer in het selectiescherm. 
 
Klikt u op “Personeelslid”, dan verschijnt een scherm waarop alle personeelsleden worden vermeld met de 
bijbehorende verantwoordelijkheden (in PM-Record HRM). Klikt u op de naam van een personeelslid, dan worden 
Alle relaties getoond waarbij de betreffende persoon betrokken is. 

 
Onvolledige gegevens 
 

 
 
Op alle tabbladen van de soorten relaties kunt u rechtsonder kiezen voor “Onvolledige gegevens”. Als het “Veld” leeg 
is, dan worden in het linkerdeel alle relaties van de gekozen soort getoond. U kunt een relatie aanklikken. Vervolgens 
verschijnen dan in het rechterdeel de mogelijk in te vullen velden. In één oogopslag ziet u welke gegevens ontbreken. 
 
Kiest u linksboven voor één van de velden, dan worden in het linkerdeel de relaties getoond waarvoor dat veld nog 
niet is ingevuld. U kunt deze selectie direct (net als op alle overige schermen) exporteren naar MS/Excel. 
 
Wij adviseren u zo veel mogelijk velden in te vullen, zodat in overige schermen of rapportages waar deze worden 
opgevraagd, die gegevens niet zullen ontbreken. 
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4. PM‐Record Dashboard   
 
Het dashboard is steeds het eerste scherm dat wordt getoond na het opstarten/aanmelden. Via dit scherm kunt u naar alle 
overige activiteiten. 
Naast het dashboard kunt u nog enkele bladen selecteren. De informatie op die volgende bladen betreft handelingen die nog 
door u dienen te worden uitgevoerd. Deze blijven vermeld worden zolang u deze nog niet heeft afgehandeld. Maar u kunt ook 
reeds afgehandelde zaken oproepen en - mits u daartoe geautoriseerd bent – nog af te handelen activiteiten van uw collega”s. 
 

 
 

 Berichten in / Berichten uit betreft alle openstaande berichten die nog door u dienen te worden afgehandeld: 
 
De functie berichten wordt zeer intensief gebruikt. Het is in feite een intern (e-)mailsysteem met als voordeel dat al deze 
berichten per medewerker en per klant altijd weer zijn op te vragen. Dagelijks maken uw medewerkers vele berichten. Het 
kunnen betreffen binnenkomende telefoonnotities en aandachtspunten of attenties dat correspondentie is ontvangen of 
uitgaande correspondentie is verstuurd. Per bericht wordt aangegeven welke vervolgactie door wie uitgevoerd dient te worden. 
De werking van de functionaliteit “Berichten” zal nog in een apart hoofdstuk worden behandeld. 
 
Op het hoofdscherm worden alle berichten getoond die door u nog afgehandeld dienen te worden. 
 
Berichten in: hieronder worden alle nog niet door u afgehandelde berichten weergegeven. Na het selecteren van dit blad 

kunt u diverse sorteringen maken. ook kunt u met de pijltjestoetsen snel door de berichten bladeren. Als u 
op een bericht klikt, dan kunt u het bewerken. 

 
Berichten uit: hier worden door u verzonden berichten getoond waarvoor geldt dat u de afhandeling door uw collega wilt 

bewaken. 
 
Post in: indien u beschikt over de module PM-Record File (het digitale dossiersysteem) worden hier de 

binnenkomende poststukken (documenten of bestanden) getoond die nog door u dienen te worden 
afgehandeld. De poststukken zijn reeds gearchiveerd en per klant opgeslagen. 

 
Post uit: onder deze functie (ook onderdeel van PM-Record File) worden alle poststukken getoond die door u zijn 

verzonden. Zo bent u in staat via diverse selectiefuncties snel een poststuk op te roepen. 
 
Grafieken: Indien u de beschikking heeft over PM-Record Time & Invoive en PM-Record Planning, dan verschijnen 

onder dit blad grafische overzichten van de urenbesteding en facturering. 
 
Voortgang jaarlijkse activiteiten 
 

 
 
In dit overzicht kunt u informatie tonen van de stand van maximaal 8 jaarlijks terugkerende activiteiten die u voor uw klanten 
uitvoert. Deze activiteiten kunt u opnemen in de module PM-Record Progress (Voortgangsbewaking). Getoond wordt van 
maximaal 2 kalenderjaren in hoeverre de activiteiten zijn afgerond. 
 

5. Mijn instructies 
 

 
 
Via deze functies kunt u onderwerpen aanroepen, welke direct gekoppeld zijn aan uw inlogcodes. U dient dan wel de 
beschikking te hebben over de betreffende modules. U kunt kiezen voor: 
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Mijn  
dagregistratie: betreft module PM-Record Time (urenregistratie). De dagstaat waarin u uren kunt invoeren wordt dan 

geactiveerd. Deze blijft actief en is zichtbaar in de onderste balk als u ook andere onderwerpen aanklikt. 
 
Mijn Planning: betreft module PM-Record Planning en toont direct uw agenda voor de komende week. Mits u bent 

geautoriseerd, kunt u ook de weekagenda”s van uw collega”s raadplegen. 
 
Mijn verlofkaart: betreft module PM-Record HRM en toont direct uw verlofkaart voor het aanvragen van verlof of het 

opvragen van uw verlofkaart waarop alle opgenomen verlofuren zijn vastgelegd. 
 
Mijn voortgang: betreft module PM-Record Progress en toont direct de werkzaamheden uit de voortgangsbewaking 

waarvoor u als uitvoerder verantwoordelijk bent. 
 
Mijn audit plan: betreft de module PM-Record Audit Plan (werkprogramma”s en toont het selectievenster waarop alle 

werkprogramma”s staan vermeld waarbij u betrokken bent. 
 
Mijn werk- 
instructies: betreft AOIC.nl. Na het openen van de site worden de onderwerpen uit het kwaliteitshandboek, waar u bij 

betrokken bent, getoond. 
 

6. Ga naar 
 
Via deze functies start u schermen op welke vaak zullen worden gebruikt voor uw dagelijkse werkzaamheden. Behalve de 
relatiekaart voor het raadplegen van gegevens van klanten (organisaties en particulieren), prospects, leveranciers, adviseurs 
overige relaties, Kamer van Koophandels, Belastingdiensten, en UWV”s zijn de overige functies onderwerpen van 
uitbreidingsmodules. De handleidingen zijn via die modules op te roepen. 
 

 
 
Relatiekaart 
 
De relatiekaart is het belangrijkste onderdeel van PM-Record. 
 
Per (soort) relatie worden naast naam, adres en woonplaats vele overige gegevens vastgelegd. Naast de directe 
contactgegevens van de organisatie en contactpersonen voor klantrelaties ook die van groepsmaatschappijen, 
overheidsinstanties, relaties van die klant, bancaire gegevens, lening- en verzekeringsgegevens, een vpb-overzicht, ook 
aantekeningen en notities. 
 
U heeft direct inzage in alle berichten bij de gekozen relatie en (mits u beschikt over de module PM-Record File) alle inkomende 
en uitgaande post plus overige documenten plus voor klanten de gefactureerde bedragen, grafische overzichten en een 
overzicht van de werkzaamheden die voor die klant worden uitgevoerd. 
Op klantkaarten worden tevens de gegevens getoond die uit diverse tabellen gebruikt worden voor verscheidene rapportages, 
zoals de tussentijdse verslagen, jaarrekeningen en meerdere SBR-rapportages.  
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Kies via dit venster de gewenste relatie. Eerst klikt u de soort relatie aan en vervolgens worden vele velden weergegevens 
waarop u kunt zoeken. Als de juiste relatie is gevonden, dan klikt u op OK en het relatiescherm wordt getoond. Wilt u voor een 
soort relatie zoeken op gegevens van een contactpersoon, dan kiest u voor de 2e tab. 
 
Vervolgens verschijnt de relatiekaart: 
 

 
 

Direct worden de contactgegevens getoond. Als u nu een bericht wilt maken, bijvoorbeeld een telefoonnotitie, klik op  
en het bericht verschijnt waarin uw naam en de gegevens van die betreffende relatie reeds zijn opgenomen. 
 
Voor de bladen “Facturen” en “Grafieken” geldt dat deze gegevens bevatten mits u de beschikking heeft over de modules PM-
Record Time en PM-Record Invoice. Op het tabblad “Facturen” ziet u alle facturen die aan de betreffende relatie zijn verzonden. 
Op het tabblad ´Grafieken” wordt informatie getoond inzake de tijdsbesteding aan die relatie en de gefactureerde bedragen over 
enkele perioden. 
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Op het tabblad “Berichten” worden direct alle nog niet afgehandelde berichten getoond. U kunt daar doorheen scrollen of met 
de pijltjestoets uw keuze maken. Onderin het scherm wordt de inhoud van het gekozen bericht getoond. Als u ook reeds 
afgehandelde berichten wilt zoeken, dan vinkt u het vakje voor “Afgehandeld” aan. 
Indien u het vinkje “T/m vandaag” utklikt, ziet u ook de berichten waarin de actiedatum verder in de toekomst ligt. 
 
Er zijn meerdere selectievensters opgenomen. Dat vergemakkelijkt het zoeken. U kunt ook op de kolommen klikken. Dan 
worden de gegevens in die kolom gesorteerd. U kunt de kolommen ook in een andere volgorde plaatsen. 
 
Dergelijke selectiemogelijkheden zijn er ook op de tabbladen “Post in”, “Post uit” en “Overige documenten”. U dient dan te 
beschikken over de module PM-Record File. Onder “Overige documenten” zijn alle bestanden opgenomen die wel zijn 
opgeslagen in de digitale dossiers, maar geen kenmerk post hebben. 
 

 
 
Het tabblad “Werkzaamheden” geeft een overzicht van de activiteiten, die voor de betreffende klant worden verricht en zijn 
vastgelegd in de module PM-Record Progress (de voortgangsbewaking), waarover u dan wel de beschikking moet hebben. 
 
Hieronder bespreken we de opties die genoemd worden in de bovenste werkbalk van de klantenkaart: 
 

 
 
Details: 
Onder “Details” worden alle relatiegegevens getoond, die zijn opgenoemd onder “Beheer / Relaties”. Mits men daartoe 
geautoriseerd is, kunnen gegevens hier worden aangepast. 
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Groepsmaatschappijen: 
Hier kunt u gegevens invullen van aandeelhouders en dochterondernemingen. Meestal betreft het een koppeling naar een 
andere klantrelatie die in PM-Record is opgenomen. 
Wij adviseren u zoveel mogelijk van de gevraagde gegevens in te vullen. De velden corresponderen met gegevensvelden die in 
diverse rapportages terugkomen. 
 
Overheidsinstanties: 
Hier worden de gegevens getoond, die zijn vastgelegd onder “Beheer / Overheidsinstanties”. Daar zijn of worden ook de 
contactpersonen bij de overheidsinstanties vastgelegd. Op het aparte tabblad “Contactpersonen”, kunt u hier vastleggen welke 
contactpersonen specifiek voor die klant zijn te benaderen. 
 
Klantrelaties: 
Per klant kan worden aangegeven welke derden-relaties bij die klant behoren. Zo kunt u vastleggen welke organisatie optreedt 
bij die klant als assurantie-tussenpersoon, advocaat, commissaris, subsidie-adviseur, pensioenfonds, notaris, adviseur of iedere 
andere soort relatie. 
De soort wordt vastgelegd onder de “Stamgegevens”. Voor de koppeling gaan wij er van uit dat die organisatie ook zijn 
vastgelegd in de database. Dat geschiedt onder “Beheer / Relaties”. Deze worden veelal vastgelegd onder “Overige relaties”. 
 
De vastlegging van deze relaties bij een klant blijkt in de praktijk een zeer nuttig hulpmiddel. 
 
Banken: 
U kunt ook de bankrelaties van uw klant vastleggen. Deze informatie heeft dezelfde functie als die van klantrelaties. 
 
Leningen: 
In uw adviesfunctie en ten behoeve van diverse rapportages, is een nauwkeurige vastlegging van de geldleningen, die uw klant 
heeft, essentieel. Ook hier adviseren wij u zo veel mogelijk velden op beide tabbladen in te vullen en de gegevens actueel te 
houden. Ook als u niet beschikt over de module PM-Record File, kunt u per lening toch het onderliggende contract opslaan. 
 
 
Verzekeringen: 
Ook het vastleggen van de verzekeringen die uw klant heeft, is essentieel voor uw dienstverlening. 
 
Aantekeningen: 
Hieronder is in feite een digitaal kladblok opgenomen. U kunt hier aantekeningen maken van allerlei soorten. Deze 
aantekeningen staan los van de aantekeningen, die in het werkprogramma (PM-Record Audit File) worden gemaakt. 
Het grote voordeel bij het in gebruik nemen van dit digitale kladblok is dat alle aantekeningen van alle medewerkers met 
betrekking tot deze klant automatisch zijn vastgelegd en verzameld. Een must in het digitale tijdperk. 
 
Het kladblok heeft enkele min of meer vrije velden waarop selecties kunnen worden uitgevoerd. Hoe die velden gebruikt zullen 
worden, is afhankelijk van uw interne afspraken. In feite wijkt dit digitale kladblok niet af van de mogelijkheden op de papieren 
versies die in gebruik zijn. Bij iedere mutatie worden automatisch de auteur en het tijdstip vastgelegd. 
 
U kunt eenvoudig door de aantekeningen scrollen. Standaard worden de nog niet afgehandelde aantekeningen getoond. 
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Notities: 
Notities betreffen opmerkingen omtrent deze klant die meer van algemene aard zijn en waarvan het belangrijk is dat deze 
bekend zijn voor diegenen die informatie opvragen over deze klant. 
 
VPB: 
Onder deze knop kunt u per jaar enkele items uit de vpb-aangifte vastleggen. Deze worden opgeslagen in een MS-Excelsheet. 
Vervolgens kunt u meerjarenoverzichten opvragen. Een voorbeeld van het nut van deze informatie is, dat u van meerdere jaren 
direct een overzicht kunt vragen en bijvoorbeeld in één oogopslag zien welke fiscale verliezen met welke winsten zijn verrekend. 
 
Rapportagegegevens: 

 
 

 
 
Deze functie is bedoeld om voor diverse soorten rapportagesystemen, zoals PM-Report voor jaarrekeningen, tussentijdse cijfers 
en publicatiestukken KvK of SBR direct te kunnen beoordelen of de vereiste gegevens volledig zijn ingevuld. Voor enkele 
onderwerpen geldt dat u hier de gegevens kunt vastleggen cq aanpassen of wijzigingen doorvoeren. Een voorbeeld betreft de 
“Rapportagefuncties”. 
 
 
Mailcodes 
 
De functie mailcodes maakt het mogelijk om vele selecties te genereren op basis van één of meer kenmerken. De mailcodes 
die uw organisatie gebruikt, kunt u vastleggen onder “Stamgegevens / blad 3”. Een andere term voor mailcodes zou 
selectiecodes kunnen zijn. 
 
Op basis van één of meer mailcodes kunt u selecties maken. De betreffend selectie kunt u dan opnemen in een mailmerge 
bestand. 
 
De mailcodes worden toegekend aan personen plus de bijbehorende organisatie. 
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Onder de 1e tab kunt per mailcode direct een overzicht opvragen. De defaultwaarde is “Gekoppeld”. Voor de gekozen mailcode 
ziet u dan alle gekoppelde personen. 
Indien u kiest voor “Niet gekoppeld”, dan verschijnen alle de contactpersonen die nog niet aan de gekozen mailcode gekoppeld 
zijn. Het kan zijn dat u meerdere malen een contactpersoon vermeld ziet staan. Dat is een gevolg van het feit dat wij de 
mailcodes koppelen per contactpersoon per klant. Zo kunt u voor en persoon die aan meerdere klanten is gekoppeld 
voorkomen dat deze meermalen op verschillende klantnamen informatie van uw organisatie ontvangt. 
 
Bij (contact-)personen kunt u een overlijdensdatum ingeven. Indien dee is ingegeven, worden de gekoppelde mailcodes direct 
ontkoppeld. Zo voorkomen wij dat uw organisatie nieuwsbrieven, kerstkaarten of overige informatie zendt aan overleden 
personen. U kunt een overzicht opvragen van de geregistreerde overleden personen. 
 
Met de functie “Mailcode export” kunt u selecties maken van één of meerdere mailcodes. Deze selectie kunt u exporteren naar 
MS-Excel en vervolgens als mailmerge bestand gebruiken. 
 
 
Bestands- en postregistratie (PM-Record File) 
 
Voor deze functionaliteit verwijzen wij u naar de helpfunctie die u kunt benaderen onder PM-Record File. 
 
 
Dossiermanager 
 
Voor deze functionaliteit verwijzen wij u naar de helpfunctie die u kunt benaderen onder PM-Record File. 
 
Scannen en organiseren 
 
Voor deze functionaliteit verwijzen wij u naar de helpfunctie die u kunt benaderen onder PM-Record Scan & Organize. 
 
Facturering 
 
Voor deze functionaliteit verwijzen wij u naar de helpfunctie die u kunt benaderen onder PM-Record Invoice. 
 
 

7. Overzichten 
 
Onder “Overzichten” kunt u voorgedefinieerde lijsten opvragen. De “Telefoonlijst collega’s” adviseren wij u dagelijks te activeren. 
 
 
 

8. Berichten 
De faciliteit “Berichten” is een heel belangrijk onderdeel van PM-Record CRM. Het vervangt de gele blaadjes, die veelal in 
gebruik zijn en de interne e-mailberichten tussen collega’s. Het grote voordeel is dat alle berichten altijd direct zijn vastgelegd in 
de database én toegekend aan één of meerdere collega’s én per klant zijn geordend. 
 
Tevens staan alle nog niet (volledig) afgehandelde berichten “on top”. Continue worden de medewerkers geattendeerd op de 
nog niet afgehandelde berichten. Berichten kunnen zijn terugbelverzoeken, attentiepunten, verzoeken tot het doorlezen van 
post, etcetera. 
Ook is het mogelijk, mits de medewerker daartoe is geautoriseerd, om de openstaande berichten van collega’s te beoordelen. 
Stel dat een collega ziek is of met vakantie, dan kunnen de nog niet afgehandelde berichten van die collega worden 
opgeroepen en bewerkt. Zo voorkomt u dat klanten of overige relaties niet of niet tijdig een antwoord ontvangen op ingediende 
verzoeken. 
 
Omdat de berichten alle worden toegekend aan de relatie die het betreft en in de centrale database zijn opgeslagen, is iedere 
medewerker volledig op de hoogte van de contactmomenten met de relaties. De berichten blijven altijd bewaard. Dus ook na 
bijvoorbeeld 10 jaar, kunt u berichten nog teruglezen en beoordelen wat er met het bericht is gedaan. 
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Zodra u een bericht verstuurd, wordt deze ook geregistreerd onder uw naam onder de tab “Berichten uit”. Als het bericht is 
afgehandeld door de persoon aan wie u het bericht hebt gestuurd, dan verdwijnt dit bericht en kunt u de afhandeling raadplegen 
onder “Äfgehandeld”. Op deze wijze krijgt u snel een inzage of de door u verzonden berichten tijdig worden afgehandeld. Zij zijn 
dan verdwenen onder uw “Berichten uit”. 
 
Stel: u ontvangt een brief die u ook door een collega wilt laten lezen. Bij het opslaan als “Post in” kunt u ook een bericht/notitie 
aanmaken, zodat uw collega wordt geattendeerd op het ontvangen poststuk. Zodra dit bericht niet meer bij u verschijnt, heeft 
uw collega het afgehandeld. 
 
Berichten zijn te vergelijken met werkstromen. Zij zijn meer flexibel. Daar waar een werkstroom meestal wordt gekoppeld aan 
een document of bestand, kan een bericht worden aangemaakt naar aanleiding van een gebeurtenis. Een werkstroom is 
gebaseerd op de processtromen die er zijn. Een bericht kent veel meer flexibiliteit. 
 
 


