www.visi.nl

VISI – economische voordelen
Flinke besparingen mogelijk door gebruik VISI

Met VISI biedt CROW een communicatiestandaard aan waardoor inzicht wordt
verkregen in organisatie, rollen, projectstructuur en verantwoordelijkheden.
Handelingen, doorlooptijd en faalkosten worden verminderd. De baten voor een
VISI-gebruiker zijn groot. Het zorgt voor eenduidigheid, zekerheid en
stuurinformatie. U heeft altijd de beschikking over actuele rapportages zoals
termijnstaten, weekstaten en overzichten van openstaande acties. Het zijn zaken
die met één druk op de knop uit VISI gehaald kunnen worden.
Arbeidsproductiviteit
Er zijn voorbeelden bekend waar door het gebruik van VISI één secretaresse minder
aangesteld hoeft te worden. Of een projectmedewerker die zonder VISI 8 uur per week aan
het archiveren was en met VISI nog maar 2 uur per week ondersteuning aan het project
verleent. Worden veel voorkomende handelingen als opzoeken, archiveren en registreren met
VISI uitgevoerd, dan kost dat substantieel veel minder tijd.
Tijdens een klein project van ongeveer 900.000 euro worden al meer dan 100 transacties
afgehandeld. Dit betekent dat er zeker 300 berichten worden verstuurd. Het toont aan dat er
veel communicatiestromen zijn. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen besparen
door gericht te sturen op deze communicatiestromen, waardoor doorlooptijden van transacties
en daarmee het totale project verkort worden.

Transparantie
Het grote voordeel van VISI is dat er transparantie, automatische archivering en
eenduidigheid is. Er is geen ‘gedoe’ meer over versies en waarheden. Dit beïnvloedt op een
positieve manier de samenwerking en het projectresultaat.

Investeringskosten
De investeringskosten van VISI in een project bestaan voornamelijk uit installatie en toegang
tot de VISI-software en faciliteiten (scanner, internet). Eventueel komen hier (beperkte)
trainingskosten voor personeel bij.

Kwantitatieve baten
 Als geen papieren schaduwarchief wordt bijgehouden zijn er aantoonbare grote besparing
op archief- en personeelkosten (gemiddeld wordt elk document op 4 – 6 plaatsen
gearchiveerd);
 Bij de juiste discipline en sturing worden doorlooptijden verkort met meerdere weken. Op
een project van 1 miljoen kan dat leiden tot 2 tot 3 dagen kortere doorlooptijd.
 3-5% vermindering van faalkosten op de aanneemsom zijn belangrijke nevenvoordelen
die nog niet in harde cijfers zijn te meten.

Kwalitatieve baten
 Transparante vastlegging van documenten, voorkomt discussie over status;
 Opbouwen van hetzelfde projectarchief bij bouwpartners voorkomt geschillen;
 Besluitvorming verloopt sneller.
De voordelen van VISI zullen stijgen naar mate u langer met VISI werkt en het systeem meer
geïntegreerd is in uw organisatie.
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