Con tr act beh eers ingsinformatiesy ste e m

C O B I S C ONTR ACTB E HE E R S ING

Risicogestuurde Contractbeheersing vertaald naar totaaloplossing!
Cobis is een krachtige webbased database applicatie voor het interactief opstellen, organiseren en tonen van keuringen
in combinatie met het informatiebeheer ten behoeve van de risicogestuurde contractbeheersing.
• In alle projectfasen organiseren van uw gegevens met betrekking tot eisen/ producten/ processen/ risicoʼs, individueel
én in relatie tot elkaar;
• Eenvoudig opstellen van keurings- of meetmomenten op basis van gegevensselectie;
• Direct te rapporteren inzicht in de status van de doelstellingen/ contracteisen;
• Toegankelijke gegevensimport/ integratie vanuit andere applicaties (SAP, MS Acces, MS Excel, Smarteam).

Eenvoudig Keuringsmanagement
Cobis stelt u in staat om op efficiënte wijze specifieke informatie te selecteren met betrekking tot eisen, producten,
processen en risicoʼs, om op basis hiervan eenvoudig keuringen op te stellen die als actie in de tijd kunnen worden
geplaatst.
Vervolgens toont Cobis de keuringen vanuit deze verschillende invalshoeken: per eis, per proces, per object en/of per
risico maar bijvoorbeeld ook per actiehouder, per periode en/of per resultaat/ status. Vanuit deze invalshoeken kunnen
handige overzichten worden opgesteld zoals bijvoorbeeld keuringsplannen, statusoverzichten,voortgangsrapporten,
onderbouwingen, actielijsten/agenda, informatieverstrekking, etc.
Cobis is hét hulpmiddel om de contractbeheersing en projectbeheersing te organiseren voor keuringsverantwoordelijken
(uitvoeren) en management (bewaken en sturen).
NB niet enkel de projectspecifieke resultaten/ prestaties kunnen worden gekeurd met Cobis, ook het monitoren (auditten) van uw eigen
organisatie vult u in met Cobis.
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Gegevensbeheer
Cobis biedt een aantal modules om de gegevens te beheren die benodigd zijn voor een verantwoorde contract- en
projectbeheersing. Dit zijn de modules “eisen”, “processen”, “producten” en “risicoʼs”. Door een eenvoudige en
functionele opzet van deze modules kunnen zonder veel moeite en in de volle dynamiek van een project, gegevens in de
database worden ingevoerd, beheerd, geëxporteerd en bovenal: aan elkaar worden gerelateerd (alle projectgegevens in
één centrale database!). Cobis biedt hierdoor een oplossing voor iteratie- en versieproblemen met betrekking tot o.a.
eisenbeheer, systeemengineering (WBS en SBS), actief risicomanagement en dynamische contractbeheersing.
NB het is vrijwel immer mogelijk om reeds bestaande gegevens vanuit andere programmaʼs te importeren naar Cobis. Denk hierbij aan
het importeren of exporteren van eisen- of objectenbomen (Smarteam), Risicodatabases (MS Acces- of MS Excel), contracten (MS
Word/ MS Excel), onderbouwing betalingen (SAP).

Daarnaast beschikt Cobis over een krachtige documentmanager. Deze module is een praktisch instrument voor het
organiseren van alle gegevens in Cobis. Dus ook de gegevens die via de andere modules zijn gekoppeld.
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Webbased applicatie
Cobis is een Webbased applicatie waardoor het mogelijk is om, beveiligd en snel, binnen uw netwerk (intranet/ internet)
met meerdere personen en met verschillende gebruikersprofielen uw gegevens te beheren. De ingevoerde gegevens
worden op een centrale server opgeslagen waardoor het versiebeheer van al uw projectgegevens en het maken van
reserve kopieën (back up) kinderlijk eenvoudig wordt.

…nog enkele voordelen
• Alle uw projectgegevens in één applicatie, per direct, overal, door iedere bevoegde toegankelijk (verlichting
administratieve last);
• Ondersteunt de standaard methodieken zoals beschreven in Standaard RAW bepalingen §01.20.02.02.c, UAV-GC,
Hoofdstuk 9, §21 of in de leidraad Systeemgerichte contractbeheersing van RWS. Het systeem biedt voor het project
een helder en concreet kader, waardoor op uniforme wijze kan worden beheerst en gekeurd;
• Cobis heeft een zeer flexibel structuur en past zich moeiteloos aan aan de kaders en werkwijze binnen uw organisatie;
• Integratiemogelijkheden met andere applicaties als SAP, MS outlook, MS Project, Smarteam, etc.);
• Mutatieregistratie (alle gewijzigde, aangevulde of verwijderde informatie traceerbaar);
• Helpdesk/ beheer; een centrale ondersteuning of advisering m.b.t. het gebruik van Cobis.

Cobis is ontwikkeld in samenwerking met:
www.innophase.nl
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