
Haal meer uit jouw donaties!
Alle informatie over donateurs, je campagnes en je communicatie in één platform.



Wat is Procurios /Fundraising?

Procurios /Fundraising is een geïntegreerd alles-in-één softwarepakket specifiek ontwikkeld voor fondsenwervende 
organisaties. Deze cloud software bestaat uit modules die samenwerken en informatie uitwisselen om je inzicht te geven in 
jouw donateurs. Zo haal je meer rendement uit jouw donaties. 

En maak je tijd vrij voor waar het echt om draait!  



360-graden beeld

Onze software geeft je een totaalbeeld van jouw 
donateurs. Van ons krijg je namelijk alles in één: 
een CRM, CMS, giftenadministratie, mailings, 
abonnementen en nog veel meer. De modules in 
/Fundraising werken samen en wisselen data uit. 
Zo krijg jij een 360-graden beeld van jouw 
doelgroep. 

Waardevol communiceren

Met /Fundraising stem je jouw jouw 
communicatie beter af op jouw relaties. Van 
trouwe donateurs, enthousiaste vrijwilligers tot 
nieuwsbrieflezers. Met onze software zie je hoe 
elke groep reageert op jouw communicatie. Zo 
kun je ze benaderen op de manier die bij hun 
(geef)-gedrag past.



Welke modules zitten 
er in /Fundraising?



/CRM
    Relatiebeheer

Je CRM moet aansluiten bij je organisatie. Daarom 
bepaal je met de flexibele relatiekaart zelf hoe je 
de giften, persoonsgegevens en nog veel meer 
beheert. Het CRM is het middelpunt waar alle 
gegevens van je donateurs en anderen samen 
komen en waar je meer leert over hun geefgedrag 
en interesses. Van hieruit kun je donateurs 
segmenteren en een digitale nieuwsbrief sturen of 
een papieren brief via Mailmerge.

Meer informatie over CRM? 
https://www.procurios.com/platform/crm

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/crm


/Mailings
    Nieuwsbrieven

Met deze module stuur je relevante 
nieuwsbrieven naar je database. Omdat je in 
het CRM alle informatie over je donateurs bij 
elkaar hebt, kun je de inhoud van de mailings 
aanpassen aan de interesses en het geefgedrag 
van de ontvanger. Zo communiceer je 
persoonlijk en bied je meerwaarde.

Meer informatie over /Mailings?  
https://www.procurios.com/platform/mailings

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/mailings


/Mailmerge
   Gepersonaliseerde brieven

Het uitsturen van een groot aantal brieven wordt 
met deze module heel makkelijk gemaakt. Laad je 
eigen sjabloon vanuit je favoriete tekstverwerker 
op in Procurios /Fundraising, integreer persoonlijke 
gegevens uit het CRM en druk af! In een 
handomdraai heb je één of meerdere 
gepersonaliseerde brieven.

Meer informatie over Mailmerge? 
https://www.procurios.com/platform/mailmerge 

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/mailmerge


/Donations 
    Donatie Administratie

Met campagnes en fondsen leer je, naast het 
geefgedrag, meer over de interessegebieden 
van jouw donateurs. Hierdoor krijg je inzicht in 
wat je de komende maanden aan inkomsten 
uit donaties kunt verwachten en kun je de 
voortgang van je doelen beter monitoren.

Meer informatie over Donations? 
https://www.procurios.com/platform/donations

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/donations


/CMS
    Content Management + Blog

Haal meer uit jouw website. Geef beleving aan je 
bestaande donateurs. Omdat je weet wie ze zijn, 
kun je ze persoonlijke aanspreken op de website. 
Ontvang direct online donaties via je website. 
Vertel je verhaal met blogs en landingspagina's. 
Met het flexibele CMS heb je altijd een 
aantrekkelijke en actuele website. 

Meer informatie over CMS? 
https://www.procurios.com/platform/cms

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/cms


/Library 
   Documentbeheer

Een centrale plek waar je al jouw afbeeldingen, 
documenten en downloads bewaart en beheert. 
Vanuit Library publiceer je documenten via 
website, mailings, intranet of kennisbank. En 
met ondersteuning voor versiebeheer, laadt je 
zorgeloos nieuwe bestanden op zonder dat de 
historiek verloren gaat.

Meer informatie over Library? 
https://www.procurios.com/platform/library 

https://www.procurios.com/platform/library


/Community 
    Verbind jouw relaties

Zorg ervoor dat jouw relaties elkaar vinden, maar 
ook informatie met elkaar kunnen delen. Met deze 
module geef je de mogelijkheid om te delen, te 
inspireren en te discussiëren. Dit is dé oplossing 
om jouw community dichter bij elkaar te brengen 
en te versterken. 

Meer informatie over Community? 
https://www.procurios.com/platform/community 

VANAF PAKKET 2

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/community


Zorg voor een geautomatiseerde en correcte 
afhandeling van transacties, donaties, facturen 
en incasso’s/domiciliëringen. Met het slimme 
matching-mechanisme worden donaties 
automatisch bij de juiste donateurs, campagnes 
en journaalposten geboekt. Vervolgens 
exporteer je makkelijk naar jouw favoriete 
boekhoudpakket.

Meer informatie over Financial Transactions?  
https://www.procurios.com/platform/financialtr
ansactions 

/Financial Transactions
   Verwerk je bankafschriften

VANAF PAKKET 2  

Fiscaal Attest + Belcotax On Web

Met één druk op de knop genereer je voor 
alle relevante donateurs een fiscaal 
attest alsook het exportbestand voor de 
overheid (Belcotax On Web).

https://www.procurios.com/platform/financialtransactions
https://www.procurios.com/platform/financialtransactions
https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard


/Meeting&Events
    Bijeenkomsten en events

Maak makkelijk een succes van jouw evenementen 
en bijeenkomsten met Meetings&Events. Het 
beheer wordt niet alleen eenvoudig maar ook de 
communicatie rondom inhoud, sprekers en andere 
praktische zaken loopt uiterst vlot. Door de 
integratie met de andere modules publiceer je 
jouw bijeenkomsten en evenementen in een 
handomdraai op jouw website of via een mailing. 
Verder communiceer je op een geautomatiseerde 
manier met jouw bezoekers via een configurabele 
workflow.

Meer informatie over /Meeting&Events? 
https://www.procurios.com/platform/meetings-eve
nts 

VANAF PAKKET 3

Uit In Vlaanderen

Met één druk op de knop plaats jij de 
bijeenkomsten en evenementen, van 
jouw organisatie, op Uit In Vlaanderen. 
En breng zo in één handomdraai heel 
Vlaanderen op de hoogte van jouw 
publiek evenement.

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/meetings-events
https://www.procurios.com/platform/meetings-events


/Subscriptions 
    Abonnementen en
    lidmaatschappen beheren

Abonnementen zijn, naast donaties, een goede 
bron van inkomsten voor jouw organisatie. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan lidmaatschappen of 
abonnementen op magazines. Vanuit 
/Fundraising factureer je, gemakkelijk en 
geautomatiseerd, alle abonnementen op het 
juiste tijdstip.

Meer informatie over Subscriptions? 
https://www.procurios.com/platform/subscriptions

VANAF PAKKET 3

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/subscriptions


/Invoices
    Facturatie

Met de module Invoices loopt jouw facturatie op 
wieltjes. Je maakt en beheert makkelijk losse 
producten en diensten. Door de integratie met 
andere modules zoals Meetings&Events en 
Subscriptions, verloopt de verwerking en 
communicatie volledig geautomatiseerd. Je hebt 
verder de keuze om facturen te versturen via email 
of post. En volg je openstaande facturen vanuit het 
systeem makkelijk op.

Meer informatie over Invoices? 
https://www.procurios.com/platform/invoices 

VANAF PAKKET 3

Exportmogelijkheden

Met één druk op de knop download je 
facturen in jouw favoriete formaat 
(onder andere CSV/PDF/UBL). Of kan je 
makkelijk een rapport bekijken met 
jouw grootboek informatie.

Wil je graag nog een stapje verder 
gaan? We maken graag een volledig 
automatische synchronisatie specifiek 
voor jouw boekhoudpakket. 

https://backend.procurios.com/nl/relation/dashboard
https://www.procurios.com/platform/invoices


Waar kan ik terecht met al
mijn vragen?

Ons Service Team is jouw eerste aanspreekpunt voor ondersteuning. Heb je vragen over jouw implementatie of werkt er 
iets niet, dan helpen wij je graag verder. Behalve dat we je ondersteunen bij vragen, leren we je ook het platform of jouw 
sector beter kennen. En we denken ook graag mee over jouw wensen. Indien nodig haken we de juiste mensen aan, om 
jouw zo goed mogelijk van dienst te zijn!

Het Service Team contacteer je via e-mail, ticketing-systeem of telefonisch (vanaf pakket 2). Je krijgt van ons een team van 
vaste contactpersonen, dus je hoeft geen schrik hebben dat je jouw situatie telkens opnieuw moet uitleggen. En als je ons 
belt, dan nemen we de telefoon gewoon op! Geen geworstel met keuzemenu's bij Procurios!

Meer informatie over het Service Team?  https://www.procurios.com/over/service-team 

https://www.procurios.com/over/service-team


Hoeveel kost Procurios 
/Fundraising?

GEREDUCEERDE PRIJZEN!

Procurios /Fundraising is beschikbaar voor 
organisaties waarvan donaties en/of subsidies 
verantwoordelijk zijn voor minimaal 50% van 
de totale inkomsten.

Meer informatie over onze prijzen? 
https://www.procurios.com/producten/fundraising/prijzen 

PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3 PAKKET 4 PAKKET 5

Maandelijkse kost € 50 € 75 € 125 € 225 € 400

Eénmalige kost € 1.000 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500

Webruimte 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB

Relaties 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000

Websites 1 1 5 10 20

Aantal mails /jaar 48.000 96.000 240.000 480.000 960.000

Procurios /Fundraising kent éénmalige kosten en maandelijkse kosten. 
Beide kosten hangen af van hoeveel relaties je wil beheren.

Upgrades

• Meer relaties? De prijs per 5.000 relaties is €100 /maand
• Meer mails? De prijs per 50.000 mails is €100 extra

https://www.procurios.com/producten/fundraising/prijzen


Wat is er inbegrepen in de 
éénmalige kost?

De basismodules van Procurios /Fundraising (CRM, Donations 
en Mailings) richten we samen met jullie in. Vervolgens krijg je 
van ons één basistraining voor deze modules. Met deze kennis 
kan je aan de slag om /Fundraising te gebruiken voor het 
beheer van je relaties en donaties. En ben je helemaal klaar om 
persoonlijke nieuwsbrieven te sturen naar je doelgroep. 

De overige modules krijg je van ons met een ingericht 
voorbeeld. Wil je de inrichting van de andere modules toch door 
Procurios laten verlopen? Of wil je een bijkomende training? 
Dan maken we graag een voorstel op maat.

Meer informatie over wat inbegrepen is in de eenmalige kost?
https://www.procurios.com/producten/fundraising/wat-levert-procurios-binnen-de-eenmalige-kost 

https://www.procurios.com/producten/fundraising/wat-levert-procurios-binnen-de-eenmalige-kost


Je eigen plekje in de cloud

Procurios /Fundraising is software die draait in de cloud. Dit 
wil zeggen dat je voor het gebruik ervan geen software moet 
installeren op je lokale computer. Het samenwerken met 
anderen wordt hierdoor heel laagdrempelig. 

Wij zorgen voor (fysieke) beveiliging en milieuvriendelijke 
stroomvoorziening van ons serverpark dat gelegen is in 
Amsterdam. Op regelmatige basis ontvangt jouw 
implementatie (beveiligings)updates en nieuwe 
functionaliteiten. En dit gebeurt helemaal automatisch!

Wat is er inbegrepen in de 
maandelijkse kost?

Ondersteuning van ons Service Team

Elke werkdag, van 9 uur tot 17 uur, kan je contact opnemen 
met ons Service Team. Dit team van vakkundige en 
communicatieve techneuten helpt je graag verder met vragen 
over Procurios /Fundraising. 



sales@procurios.eu
+32 3 237 41 45 

Wil je graag meer weten?
Neem contact met ons op! 

mailto:sales@procurios.eu

