
Gebruikersopleiding TMS – Extra informatie Extra
Met TMS bent u in staat om op elk gewenst moment, op een efficiënte en transparante wijze, te waarderen 
tegen marktwaarde in verhuurde staat. Inzet van TMS geeft u volledige controle over het waarderings- 
proces en maakt het mogelijk om eenvoudig tot een consistente marktwaarde te komen.

Voor wie?
De TMS Gebruikersopleiding is bestemd voor nieuwe TMS gebruikers. Denk hierbij aan de vastgoedanalist, 
de assetmanager, de financieel- en/of de portefeuillemanager. Gedurende de opleidingsdag wordt een 
onderscheid gemaakt tussen theorie en praktijkopdrachten. Deelnemers nemen zelf achter de knoppen 
plaats en leren om te gaan met de import/export mogelijkheden van TMS. Daarnaast wordt ingegaan op 
de werkzaamheden voor wat betreft het uitvoeren van een basis en/of full marktwaardewaardering  
(conform het meest recente Waarderingshandboek) en maken de deelnemers kennis met de diverse, 
grafische, controlefunctionaliteiten. Aan het einde van de opleidingsdag zijn de deelnemers in staat om 
zelfstandig aan de slag te gaan met de basisfunctionaliteiten van TMS.

Wat kunt u verwachten?
Onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

 Importeren en eerste waardering 
 Aanpassen vrijheidsgraden en tweede waardering
 Controlemogelijkheden en verantwoording

    
    

Kruip zelf achter de knoppen en leer omgaan met alle 
mogelijkheden van TMS.





Programma
Onderstaand treft u het programma aan voor de TMS gebruikersopleiding.

Locatie
Voor de TMS gebruikersopleiding ontmoeten wij u graag op onderstaande locatie.

Investering
De investering in de eendaagse Open Gebruikersopleiding TMS bedraagt  €850,- per persoon.   Vrij van 
BTW. Hierbij is het cursusmateriaal (inclusief laptops) en de catering (koffie/thee/water, lunch) 
inbegrepen. De reiskosten van cursisten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De opleiding vindt alleen plaats 
bij voldoende aanmeldingen. Neem contact op met uw consultant voor meer informatie over de 
verwachte datum waarop de volgende open gebruikersopleiding wordt aangeboden. 

Daarnaast is het mogelijk om de opleiding inhouse, op een eigen locatie, te verzorgen. De investering van 
een eendaagse in-house opleiding bedraagt €2.550,- vrij van BTW. Ortec Finance zorgt voor het 
cursusmateriaal (inclusief laptops), de corporatie verzorgt de catering (koffie/thee/water, lunch). 
Voor een inhouseopleiding geldt een maximum van 6 deelnemers. Neem hiervoor contact op met uw 
Ortec Finance contactpersoon.

Ortec Finance
Boompjes 40 
3011 XB Rotterdam 
Routebeschrijving

Ontvangst09:00 – 09:30

Theorie en opgaven13:30 – 15:30

Afsluiting15:30 – 16:00

Lunch12:30 – 13:30 

Theorie en opgaven09:30 – 12:30

https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/routebeschrijving-Ortec-Finance---Locatie Rotterdam.pdf


Ortec Finance
Ortec Finance is een wereldwijde leverancier van toonaangevende 
technologie en oplossingen voor het nemen van investerings-
beslissingen.

Het is ons doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van 
investeringsbeslissingen te managen. Dit doen wij door het leveren 
van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen 
van investeringsbeslissingen aan financiële instellingen over de hele 
wereld. Onze kracht ligt in een doeltreffende combinatie van 
geavanceerde modellen, innovatieve technologie en 
diepgaande marktkennis. Deze combinatie van vaardigheden en 
expertises ondersteunt investeringsprofessionals in het behalen van 
een betere risico- rendementsverhouding en daarmee betere 
resultaten. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, daarnaast heeft Ortec 
Finance kantoren in Amsterdam, Londen, Toronto, Hong Kong en 
Zürich.

www.ortecfinance.com
contact@ortec-finance.com

Rotterdam \ Amsterdam
London \ Toronto
Hong Kong \ Zurich
Melbourne

Algemene voorwaarden
Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Vragen over deze opleiding
Neem contact op met Manja Horn, via info-rev@ortec-finance.com of +31 20 700 97 45.

    

Certificaat
De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance 
zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je 
voor de bovenstaande gebruikersopleiding een 
certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van 
ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf 
aangeven.



https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/ortecfinance_algemenevoorwaardenopleidingen_v2017.pdf
mailto:info-rev%40ortec-finance.com?subject=Informatie%20TMS%20Gebruikersopleiding

