
“Het pakket voor planning en serviceadministratie inclusief digitale werkbon”

Planningmodule

In de planning module kan men een bedrijfsbrede [gedetailleerde] planning beheren en [project]taken, 

servicetaken, activiteiten, verlof, afwezigheid, etc. toewijzen aan één of meerdere medewerkers.

Serviceadministratie / digitale werkbon

De gehele afhandeling van een servicetaak,  vanaf het inplannen t/m het digitaal ondertekenen van de 

werkbon en de administratieve afhandeling inclusief genereren en e-mailen van de digitale factuur en het 

genereren journaalposten voor het importeren in uw financiële administratie, kan vanuit PlanDigibon 

worden uitgevoerd.

IN PLANDIGIBON HEEFT U DE BESCHIKKING OVER EEN COMPLETE DIGITALE SERVICEADMINISTRATIE 

VANAF AANMAKEN SERVICETAAK T/M HET VERZENDEN VAN DE FACUUR

IN PLANDIGIBON KUNT U NAAST HET BEDRIJFSBREED PLANNEN VAN SERVICETAKEN OOK ANDERE 

TAKEN PLANNNEN EN ABSENTIES, VAKANTIES, E.D. VASTLEGGEN

DIVERSE VERWERKINGSPROCESSSEN ZOALS ‘WERKBON CONTROLEREN’, ‘WERKBON AFHANDELEN’,  

‘WERKBON FACTUREREN’ , ETC  KUNNEN  AUTOMATISCH WORDEN UITGEVOERD

DOORDAT MEN ZELF KAN BEPALEN WELKE VERWERKINGSPROCESSSEN MEN AUTOMATISCH WILT 

LATEN UITVOEREN, KAN PLANDIGIBON DAN OOK INGEZET WORDEN BIJ-  EN DOOR MIDDELGROTE EN 

KLEINE SERVICEORGANISATIES ALSOOK BIJ - EN DOOR  ZPP'ERS

WERKBONNEN, FACTUREN EN ALLE OVERIGE DOCUMENTEN, WORDEN ENCRYPTED OPGESLAGEN  EN 

ZIJN ALLEEN TE OPENEN MET DE JUISTE LOGINCREDENTIALS

PLANDIGIBON IS EEN WEBBASED CLOUDAPPLICAITIE EN DERHALVE VANAF ELKE LOKATIE VANUIT 

HET INTERNET IN EEN WEBBROWSER TE OPENEN



Enkele kenmerken

Bedrijfsbreed

Medewerkers van alle afdelingen en voor alle activiteiten, kunnen in de planning worden opgenomen.

Gepersonaliseerde lay-out

De gebruiker kan zelf de schermweergaven in de planning instellen.

Filter en sorteerfunctie

In de planning module kan men filteren en sorteren op team, medewerker en categorie

Outlook integratie

Geplande taken en servicetaken worden real-time opgenomen in de agenda van Microsoft Outlook.

Webbased in de Cloud

Plandigibon is volledig webbased vanuit de cloud op te vragen.

Responsive

Plandigibon is volledig responsive voor op desktop, tablet en smartphone

Email notificatie

Na het aanmaken van een taak/servicetaak ontvangt de medewerker een notificatie hiervan per email. Dit 

is per medeweker in te stellen.

Zoekfunctie

Men kan op diverse criteria zoeken in de planning, op klantnaam, taakomschrijving, etc.

Documentbeheer

Bij een taak/servicetaak kunnen documenten worden toegevoegd, zoals opdrachtformulier, technische 

schema's, etc.

Digitale werkbon

Werkbon kan digitaal worden ondertekend. Er wordt een interne en externe werkbon gegeneerd met beide 

een eigen lay-out.

Werkbon historie

Elke werkbon wordt opgeslagen in PlanDigibon. Vanuit diverse criteria kan men werkbon opvragen.

Fotopagina

Er kan snel en eenvoudig een fotopagina als PDF samengesteld en gegenereerd worden en bij de werkbon 

worden mee verzonden aan de klant.

Uitgebreide Autorisatie

Per gebruiker kan ingesteld worden voor welke programma's en functionaliteiten hij/zij geautoriseerd is

Volledig schaalbaar en instelbaar

Geschikt voor middelgrote en kleine serviceorganisaties alsook voor zzp'ers. Voor gebruik van PlanDigiBon 

door bijv. een zzpér kan worden ingesteld dat na ondertekening van de werkbon door de klant, er 

automatisch  na het genereren van een “externe werkbon PDF” ook een “interne werkbon PDF”, ‘factuur 

PDF” en de journaalposten worden gegenereerd en de factuur al automatisch aan de klant wordt gemaild.

Projectmatig werk

PlanDigiBon is ook geschikt voor projectmatig werk. Indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag 

nemen, dan kan de werkbon worden opgeslagen en de volgende dag weer geopend worden om uren etc. 

hierop toe te voegen.



Reiskosten berekening

Bij reiskosten kan ingesteld worden wat het standaard percentage moet zijn voor de 2de [en volgende] 

monteur. De reiskosten worden automatisch bepaald aan de hand van het aantal monteurs die op de 

werkbon schrijven.

Export werkbongegevens

Gegevens van afgehandelde serviceopdrachten, zoals verbruikte uren en materialen kunnen worden 

geëxporteerd naar het externe, bij het bedrijf in gebruik zijnde financiële pakket.

Import stamgegevens

Stamgegevens zoals gebruikers, klant, contracten, etc. kunnen worden geïmporteerd in PlanDigibon.

Genereren Factuur

Nadat een werkbon is afgehandeld, wordt er automatisch een factuur samengesteld en als PDF 

gegenereerd. De lay-out kan uiteraard in z'n geheel aangepast worden aan uw eisen en wensen. Berekening 

van overuren, BTW verlegd, etc. wordt berekend a.d.h.v. de gegevens die zijn vastgelegd in de 

stamgegevens van PlanDigibon.

Emailen factuur vanuit Plandigibon

Vanuit Plandigibon kan men de factuur emailen aan de klant, waarbij men eveneens aan kan geven of ook 

de externe werkbon.pdf , het opdrachtformulier en de fotopagina als bijlage moeten worden 

meegezonden.

Bedrijfsdocumenten Cloud App

Maakt u gebruik van onze Cloud Backup, dan kunt u met onze Cloud backup App ook al uw bestanden 

onderweg opvragen en/of downloaden op uw smartphone of tablet. Blader door uw bestanden en mappen 

net zoals u zou doen achter uw PC of Mac, zo gemakkelijk is het. Op lokatie hebben uw medewerkers altijd 

de de beschikking over bedrijfsdocumenten zoals technische schema's, gebruikershandleidingen, etc. App is 

beschikbaar vanuit de App Store [IOS] en Google Play [Android].

Enkele kenmerken [vervolg]

Automatisch aanmaak journaalposten

Journaalposten voor uren, materiaal, autokosten en klantfactuur worrden automatisch gegenereerd in 

PlanDigiBon. De opmaak en berekening hiervan wordt vastgelegd in de stamgegevens

Artikelprijzen

Bij een artikel kan naast de standaard verkoopprijs ook een specifieke verkoopprijs per klant en/of per 

klantgroep worden vastgelegd.

Uurprijzen

Bij een medewerker  kan naast de standaard verkoopprijs ook de verkoopprijs van het betreffend team 

[installaties, ict, etc.] of per aard werkzaamheden [kabeltrekken, server inrichten, etc.] worden vastgelegd.

Volledig webbased vanuit Internet

PlanDigiBon is volledig webbased en beschikbaar vanuit Internet. Om gebruik te kunnen maken van 

PlanDigiBon zullen de monteurs over een tablet moeten bechikken met een 3 of 4G-verbinding dan wel  

verbinding maken met het Internet m.b.v. de smartphone als hotspot of via het WiFi netwerk van de klant.



In de planningmodule kan men een bedrijfsbrede [gedetailleerde] planning beheren voor zowel taken 

[activiteiten/verlof/ziek,etc.] als ook voor servicetaken 

 Planningmodule  - schermafbeeldingen

Door met de muis op een taak icoontje te gaan staan worden de detailgegevens van deze taak getoond.

Door met de muis op een servicetaak icoontje te gaan staan worden de detailgegevens van deze 

servicetaak getoond.



Planningmodule  - schermafbeeldingen

Door met de muis op een naam van de medewerker te gaan staan wordt er een pop-up window met 

contactinformatie getoond.

Men geplande taken en servicetaken in het planningscherm filteren op medewerker.



Planningmodule  - schermafbeeldingen

Men geplande taken en servicetaken in het planningscherm filteren op categorie.

Men kan de planningen in het planningscherm laten weergeven vanuit een medewerker



Planningmodule  - schermafbeeldingen

Men kan de planningen in het planningscherm laten weergeven vanuit een categorie.

Men kan de planningen in het planningscherm laten sorteren op afdeling; medewerker of categorie



Planningmodule  - schermafbeeldingen

Men kan de details van de geplande taken en servicetaken ook opvragen als lijst, hier kan men tevens de 

[eventuele] bijgevoegde bijlagen downloaden

Men kan de planningen in het planningscherm laten filteren op status; gereed, gepland, etc.



Planningmodule  - schermafbeeldingen

Men kan in het planningscherm taken en servicetaken zoeken vanuit diverse zoekcriteria zoals, [deel] 

omschrijving, [deel] klantnaam, etc.

Men kan 'te plannen' activiteiten, zoals preventief onderhoud, erc. al van te voren vastleggen en op een 

later tijdstip toewijzen aan een medewerker.



OVERZICHT VERWERKINGSSTAPPEN VANAF INPLANNEN SERVICEOPDRACHT T/M VERSTUREN FACTUUR PAGINA 3

ZPP'ers
Omdat de stappen D t/m F automatisch kunnen plaatsvinden en hiermee het proces voor met name zpp’ers te vereenvoudigen, zal het aanmaken 

van een werkbon t/m het e-mailen van de factuur binnen 5 minuten kunnen worden gerealiseerd.

Verwerkingsstappen serviceadministratie van melding t/m e-mailen factuur 



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

De gewerkte uren, verbruikte materialen, reisuren etc. kunnen op de werkbon worden vastgelegd



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

Er kan ook een fotopagina worden aangemaakt en als PDF worden gegenereerd.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

De werkbon wordt digitaal ondertekend en tezamen met (eventueel) de fotopagina gemaild aan de klant.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

De klant ontvangt een mailbericht met de Pdf's de externe werkbon en [eventueel] de fotopagina.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

Voorbeeld van de externe werkbon als PDF, die verzonden is aan de klant.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

Voorbeeld van de fotopagina als PDF, die verzonden is aan de klant.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

De werkbon zal door de coördinator gecontroleerd en eventueel gewijzigd kunnen worden, bijv. wel of 

niet factureren, prijzen, etc.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

Nadat de werkbon is geaccordeerd door de coördinator, wordt er automatisch een interne werkbon als 

PDF aangemaakt.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

De werkbon kan door administratie eventueel nog aangepast worden, bijv. toevoegen specifieke 'tekst 

voor op factuur'.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

Nadat een werkbon is afgehandeld, worden automatisch de journaalposten 'klaargezet' voor de import 

en verwerking in het externe financiële pakket.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

Vanuit de schermen 'Werkorder af te handelen' en 'Historie', kan men de digitale factuur opvragen.



Servicemodule / Digitale werkbon  - schermafbeeldingen

In het scherm 'Historie', kan men vanuit diverse criteria de werkbonnen opvragen


