Professionals
op elke hoogte

Webfleet Connect
efficiënt en
kostenbesparend
Voor kostenbesparing en online archivering van uw
werkzaamheden biedt Debru Hoogwerk met de online
toepassing Webfleet een innovatieve service. In
samenwerking met PuurIDee Creatieve Communicatie
en TomTomWork© heeft Debru Hoogwerk BV deze
servicemodule ontwikkeld.
• Visuele archivering; een eigen database met
fotomateriaal en bijlagen;
• 24 uur per dag inzicht in de locatie van materieel
en de eventueel benodigde vergunningen;

Vraag uw demo gratis
aan op planner.debru.nl

Een dienst met significante meerwaarde
Webfleet biedt bedrijven op logistiek gebied een
forse kostenbesparing en online archivering van de
werkzaamheden. De meerwaarde van dit innovatieve
systeem boven andere online logistieke planningssystemen
is het visuele archief, wat zowel voor de klanten te
benaderen is, als voor hun opdrachtgevers. De kracht
van dit innovatieve product is de koppeling van de
grondstoffen TOMTOM© en GoogleMaps. Beschikbare
nuttige en volwaardige systemen worden gecombineerd
tot een dienst met significante meerwaarde.

Online archivering van uw werkzaamheden
Naast een efficiënt planningssysteem functioneert de
module als online visueel archiveringssysteem. Alles
waarbij onderhoudswerk van toepas-sing is, is visueel
archiveren van belang voor efficiënte werkprocessen
met
betrekking
tot
bijvoorbeeld
schilderwerk,
glasbewassing,
renovatiewerk,
bouwprojecten,
bouwplanningen, etc.

Iedere opdrachtgever met een inlogmogelijkheid kan
alle opdrachten en locaties inzien met bijbehorende
foto’s, vergunningen en andere belangrijke documenten
of opmerkingen. Bij een vervolgopdracht hoeft het
wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Alle
documentatie kan opnieuw worden geraadpleegd, waar
ook ter wereld! U weet altijd precies waar het materieel
geplaatst kan en mag worden en welke vergunningen
eventueel benodigd zijn.
Kosten besparen door efficiency
Met behulp van de innovatieve module Webfleet
Connect kunnen onze klanten te allen tijde inzien
waar onze hoogwerkers zich bevinden. Groot voordeel
hiervan is uiteraard de kostenbesparing. Met behulp van
de module kunnen we voor onze vaste opdrachtgevers
namelijk ritten combineren zodat de relatief hoge
voorrijkosten gedeeld kunnen worden.

Vraag uw gratis demo
aan op planner.debru.nl
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