
VOOR EEN MODERN EN EFFICIENT MANAGEMENT 

Kwaliteit van de prestaties

Beheer van de traceerbaarheid 

Online opvolging
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NETHEID  - MULTI-SERVICE

De Informatica van het terrein

sms 
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Connecteer uw verantwoordelijken

POCKET MANAGER

De mobiele multifunctionele informatica 

voor managers op het terrein

Kwaliteit - Personeel - Exploitatie - Klanten

Connecteer uw agenten

TIME MANAGER
Connecteer uw klanten

WEB MANAGER

De klantenrelatie « Internet »

CALL téléregistratie

TAG Smartphone TAG 2D 

COD  barcode badgelezer

Alle registratiesystemen aan elke 

aangepast

3 COMPLEMENTAIRE  EN COMPATIBELE SYSTEMEN

• Opvolging kwaliteit

• Berichtenboek

• Klantendossier

• Opvolging prestaties

NETHEID, MULTI-SERVICE, ONDERHOUD VAN LOKALEN

BOX site terminal

GEO geo-lokalisatie en registratie

De Informatica van het terrein
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DE MOBIELE INFORMATICA

POCKET MANAGER
Connecteer uw verantwoordelijken

Kwaliteitsbeheer
Onmiddellijke lokalisatie

Kwaliteitsindexen

Corrigerende acties

Tegenstrijdige visa

Foto’s…

Personeelsbeheer
Prognose en gerealiseerde planning

Redenen van afwijking

Verklaring voor het inhuren van…

Exploitatie
Bestellen van producten

Lokalisatie en onderhoud materiaal

Offertes SD, methodefiches,…

Klantenbeheer
Kwaliteitsrapporten 

Opvolging prestaties

Lastenboeke charges           

Fiches van de sites

Messaging 

Automatisch gesynchroniseerd Internet     2-richtingen     betrouwbaar en geoptimaliseerd

Alle types van Androïden Versie multi-agentschappen multi-gebruikers Optie Multi-services 

Hospitaal - 3D – Groene ruimtes - Onderhoud - Veiligheid…

Manager op het terrein
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TIME MANAGER
Connecteer uw agenten

BOX MANAGER
Site terminal

COD MANAGER 
Barcode badgelezer

CALL MANAGER 
Teleregistratie

De agenten registreren 

aankomst en vertrek met 

een sleutelhanger met 

eButton op de internet 

terminal van de site 

(gevolgd door het aantal 

uren) Belangrijke sites

De agenten registreren 

aankomst en vertrek met 

hun badgelezer op een 

barcode die aanwezig is op 

de site (geen synchronisatie 

internet)

Interne registratie op de site

De agenten registreren 

aankomst en vertrek via een 

Groen nummer met de vaste 

telefoon op de site (Alarm per 

mail of SMS)

Kleine sites  met vaste telefoon

GEO MANAGER 
geo-localisatie

De agenten worden automatisch 

geregistreerd als ze toekomen op 

hun werkplaatsen.

. Kleine sites zonder vaste telefoon

TAG MANAGER 
TAG 2D lezer

De agenten lezen een TAG 2D 

met een smartphone.

Registratie en ingeven van 

informatie is mogelijk

Multi-site / Beheer van rondes
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CALL MANAGER

-Teleregistratie via een Groen Nummer

-Beheer van waarschuwingen SMS en Email

-Analyse van de verschillen

Pincode personeel

De agenten registreren aankomst en vertrek op de site en brengen hun persoonlijke code 

via de telefoon van de klant in. Deze oproep wordt vergeleken met de prognose planning, 

beheer van de waarschuwingen mogelijk per email et SMS.

Kleine sites met vaste telefoon

Vergelijken met 

prognose planning

Waarschuwingen

Email/SMS

Opvolging van de 

prestaties via internet of op 

POCKET MANAGER v3, 

uitvoer Excel…
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GEO MANAGER

- Geo-localisatie van ankomst en vertrek op de site

- Beheer van waarschuwingen SMS en Email 

- PTI  systeem (noodoproep en hoogteverlies)

De agenten die op de site toekomen worden automatisch gedetecteerd (op voorhand

gereferentieerde GPS posities van de kalnt). Het signaal wordt vergeleken met de 

prognose planning, beheer van waarschuwingen per email en SMS. Systeem van protectie

voor geïsoleerde werkers, alarmsysteem in geval van nood of hoogteverties

Kleine sites zonder vaste telefoon

GPS positie van de site 

van de klant

Opgevolgen van de 

prestaties via internet of op 

POCKET MANAGER v3, 

uitvoer Excel…

Automatisch of 

manueel

aankomst/vertrek

signaal

Vergelijken met de 

prognose planning
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TAG MANAGER

-Traceerbaarheid van de dagelijkse prestaties

- Controles van de gespendeerde uren

- Opvolging van de rondes op plan

Smartphone
Lezen van de TAG 

2D

De agenten « taggen » hun passage op de vershillende sites met hun smartphone, het 

lezen van de TAG opent een menu om uren te registreren en informatie over de prestatie. 

Mogekijkheid tot geo-localisatie en geofencing.

Multi-site / Beheer van de ronde

Registratie van de 

uurroosters en 

informatie van de 

prestatie

Opvolging van de 

prestaties
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BOX MANAGER

-Registreren op site terminal

-Systeem van individuele eButton badge

-Analyse van de afwijkingen en waarschuwingen SMS / Email

Badge contact met 

eButon

De agenten registreren aankomst/vertrek op de site met hun badge met eButton. De 

informatie wordt verzonden via 3G netwerk (Data SIM kaart) en wordt vergeleken met de 

prognose planning, beheer mogelijk van de waarschuwingen per email et SMS.

Belangrijke Sites

Vergekijking met 

prognose planning
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COD MANAGER

-Traceerbaarheid van de dagelijkse prestatie

-Opvolging van de aanwezigheden op de sites

-Controles van de gespendeerde uren

Barcode badgelezer

Lezen van de 

barcodes

aangebracht op de 

site

De agenten registreren hun passages in de vershillende lokalen of hun aankomst/vertrek

met hun badge barcode op een barcode aangebracht op de site.

Interne registratie op de site

Ophalen van de 

gegevens op PC
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DE RELATIE MET DE KLANT

WEB MANAGER
Connecteer uw kalnten

•Opvolging kwaliteit
Listing, grafieken

•Berichtenboek
Evolutieve helpdesk messaging

•Klantdoosier
Online beheer documentatie voor uw klanten op 

de klanteruimte van uw internet site

•Opvolging van de prestaties
De regelmatige en punctuele prestatie kunnen 

gevolgd worden op de site van de dienstverlener
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Interventierapporten
- Opvolging van de kwaliteit met

kwaliteitsindexen

- Corrigerende acties, commentaren

- Geïntegreede foto’s

- Tegensprekende visa

Opvolging op interactief plan
- Precieze implantatie

- Dagelijks bijwerken van staten

- Beheer van gepersonaliseerde iconen

Beheer van kwaliteit en traceerbaarheid

WEB MANAGER
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Beheer van de aanvragen en reclamaties
- Pre-parametrage van de gegevens

- Beheer van het profiel van de gebruiker

- Opvolging van de behandeling van de aanvragen

Opvolgen van de planning van de prestaties
- Definities van de ritmes van de passages

- Validering van de bezoeken en commentaren

Beheer online van documentatie
- Definities van de rubrieken per type document

- Onmiddellijke toegang tot de elementen

- Visualisatie en downloaden mogelijk

Beheer van de klantenrelatie

WEB MANAGER
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