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
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Uitgebreide planningmodule aanwezig voor het plannen van taken [interne werkzaamheden, verlof, ziek, etc.] en servicetaken met daarbij een volledige
serviceadministratie module voor onder andere het vastleggen en beheren van contracten, artikelgegevens, klantgegevens met lokaties en contactpersonen,
medewerkers en financiele boekingen.
Het inplannen van een servicetaak t/m het genereren van de journaalposten voor de financiele administratie is volledig responsive voor op de tablet,
waaronder het samenstellen van de werkbon, het digitaal ondertekenen van de werkbon en het aanmaken van de factuur.
Na het inplannen van een servicetaak voor een of meerdere monteurs, ontvangt deze monteur of monteurs een email met daarin opgenomen detailgegevens
van de geplandeservice taak. Per monteur kan aangegeven worden of deze wel of geen email moet ontvangen.
Automatische aanmaak van een “externe werkbon PDF” [zonder prijzen], een “interne werkbon PDF” [o.a. met prijzen en opmerking voor intern], een
“fotopagina PDF” [bijvoorbeeld met foto’s van voor het oplosssen van de storing en van na het oplossen van de storing] en een” factuur PDF”
Volledig schaalbaar en instelbaar en derhalve geschikt voor middelgrote en kleine serviceorganisaties alsook voor zzp'ers. Bijvoorbeeld voor gebruik van
PlanDigiBon door een zzpér kan worden ingessteld dat na ondertekening van de werkbon door de klant, er reeds automatisch na het genereren van een
“externe werkbon PDF” er ook een “interne werkbon PDF”, een ‘factuur PDF” en journaalposten [financiele boekingen] worden gegenereerd en tevens al
automatisch aan de klant wordt gemaild.
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.
Bij een artikel kan naast de standaard verkoopprijs ook een specifieke verkoopprijs per klant en/of per klantgroep worden vastgelegd.
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.
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.
Bij een contract kan naast de standaard voor “materiaal fact J/N”,“werkuren fact J/N”, “reisuren fact J/N” en “reiskosten fact J/N” ook de standaard
verkoopprijs voor werkuren en reisuren worden vastgelegd en het “standaard percentage reiskosten” voor 2de monteur en volgend.
Bij het samenstellen van een werkbon [uren, materalen, reiskosten, ed.] wordt de standaard voor fact J/N vanuit, indien aanwezig, het contract gehaald.
Anderzijds vanuit de standaard instellingen.
Men kan aangeven dat men de reisuren wel of niet op de externe werkbon wilt laten weergeven. Eveneens kan men aangeven of men wel of niet het aantal
uur bij een werkuur regel wilt laten weergeven op de externe werkbon, bijvoorbeeld in geval het preventief onderhoud betreft.
Bij het ondertekenen van een werkbon staat standaard ingesteld dat de werkzaamheden gereed zijn [storing is opgelost]. In dat geval ontvangen collega’s uit
hetzelfde team, ter info. een emailberciht met detailgegevens van deze werkbon en dat deze gereed is. Anderzijds wanneer men instelt dat de
werkzaamheden nog niet gereed zijn, dan ontvangen de collega’s uit hetzelfde team een emailbericht, ter info, met detailgegevens van deze werkbon en dat
deze nog niet gereed is.
De verwerkingswijze voor de aanmaak en opmaak van de journaalposten (uren, voorraad, autokosten en debiteuren) is volledig naar eigen inzichten in te
richten. Alle boekingen kunnnen als .csv of xml file worden opgeslagen.
Interfaces naar externe pakketten voor export [financiele boekingen] en import [waaronder klant-, artikel- en medewerkergegevens] kunnen op maat worden
ontwikkeld.
Uitgebreide gebruikersbeheer module aanwezig voor o.a. het vastleggen van de autorisaties.
De historie van alle werkbonnen/serviceopdrachten kunnen opgevraagd worden vanuit diverse criteria[en combinaties hiervan] zoals, klant, monteur,
contract, lokatie, uitgevoerde datum, materiaal, status [aangemaakt, ondertekend, gecontroleerd, afgehandeld], etc.

PlanDigiBon is volledig webbased en alleen beschikbaar vanuit Internet. Om gebruik te kunnen maken van PlanDigiBon zullen de monteurs over een tablet
moeten bechikken met een 3 of 4G-verbinding of anderzijds verbinding maken met het Internet m.b.v. de smartphone als hotspot of via het WiFi netwerk
van de klant.
Alle documenten [pdf, docx. xlsx, etc.], zoals werkbon, factuur, fotopagina, opdrachtbevestiging, installatieschema, etc. worden encrypted opgeslagen op de
cloudserver en zijn alleen in ‘leesbare vorm’ op te vragen [decrypten] met de juiste logincredentials.
Maakt men gebruik van onze Cloud Backup, dan kan met onze Cloud backup App ook alle bestanden, die gebackuped zijn van de ín-house server, onderweg
opvragen en/of downloaden op de 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 de medewerkers altijd de de beschikking over bedrijfsdocumenten zoals technische schema's, gebruikershandleidingen, etc. De App is
beschikbaar vanuit de App Store [IOS] en Google Play [Android]

OVERZICHT VERWERKINGSSTAPPEN VANAF INPLANNEN SERVICEOPDRACHT T/M VERSTUREN FACTUUR
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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.

SCHERMVOORBEELD ‘AANMAKEN SERVICETAAK’
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Een servicetaak kan men in principe binnen 30 sec. aanmaken. Veel velden zijn optioneel en kunnen eveneens in een later stadium nog gewijzigd
worden. Als de klant reeds is opgenomen bij de klantgegevens dan kan deze worden geselecteerd. Wanneer er maar één lokatie, object,
contactpersoon en/of contract aan de klant is gerelateerd dan wordt deze reeds automatisch geselecteerd na selectie van een klant. Wanneer er
geen lokatie, object, contactpersoon en/of contract aanwezig is voor deze klant dan wordt automatisch de ‘tijdelijke velden’ weergegeven alwaar
men, indien bekend en indien van toepassing, de gegevens kan invullen.
Wanneer het een nieuwe klant betreft, dan hoeft men alleen de klantnaam en, indien bekend, de adresgegevens op te geven. Na het
ondertekenen van de werkbon wordt in dat geval er automatisch een klantnummer voor deze nieuwe klant aangemaakt [wanneer men bij de
instellingen heeft vastgelegd ‘Aanmaken klant vanuit tijdelijke klant’]

Wanneer men klikt op ‘toevoegen
en open werkorder’, dan wordt
naast de opname in het
planningscherm eveneens
het scherm ‘Werkbon’ al
geopend.
Zodra de servicetaak wordt opgeslagen, komt deze
in het planningscherm terecht. Zie pagina
‘schermvoorbeeld planningscherm’.

SCHERMVOORBEELD ‘PLANNING’
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De gebruiker kan zelf instellen hoe men het planningcherm wilt laten weergeven. Bijvoorbeeld weergave planning voor x- aantal maanden, planning weergeven met x-aantal dagen terug in tijd, bij het scrollen de datum
headergegevens laten zien, de rijhoogte vergroten, etc
Men kan sorteren op naam medewerker, naam team of categorienaam. Eveneens kan men de weergave van de geplande taken en servicetaken laten weergeven op medewerker of op categorie en kan men filteren op
teams, medewerkers en categorieën.
Men kan zoeken op zo goed als alle in de taak en servicetaak aanwezige gegevens. Bijvoorbeeld op klantnaam, taakomschrijving, lokatienaam, etc. Hierbij hoeft men maar een deel van het zoekcriteria voor in te geven.

Wanneer men met de
muis op een taak of
servcetaak gaat staan
worden de details
weergegeven

Vanuit deze detailregel
kunnen de bijlagen
worden gedownload

SCHERMVOORBEELD ‘SAMENSTELLEN WERKBON’
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Voor een servicetaak kan men een werkon samenstellen en aanmaken. Vanuit het aanmaken van een servicetaak kan men rechtstreeks de
werkbon samenstellen en aanmaken anderzijds kan men vanuit het overzichtscherm ‘open servicetaken’ een werkbon samenstellen en aanmaken
voor een servicetaak.

Wanneer men met de muis
op het contract gaat staan
worden de details
weergegeven

Zie pagina
’schermvoorbeeld fotopagina’

SCHERMVOORBEELD ‘FOTOPAGINA’
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Er kan een fotopagina worden samengesteld met maximaal 6 foto’s. Bij elke foto kan men een verklarende tekst opgeven.
De fotopagina wordt opgeslagen als PDF. Wanneer men de fotopagina vanuit de tablet samensteld, dan zal de genomen foto meteen in de
fotopagina worden opgenomen of hoeft men deze dus niet apart meer te selecteren

SCHERMVOORBEELD ‘WERKBON ONDERTEKENEN’
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Nadat men de werkbon gereed heeft gemeld, wordt het scherm ‘Werkorder ondertekenen’ geopend alwaar de werkbon door de klant digitaal
ondertekend kan worden. Eveneens kunnen alle ‘nog te ondertekenende werkbonne’ opgevraagd worden en vanuit dit overzicht geselecteerd worden.

Na het verzenden wordt er een ‘Externe
werkbon’ als PDF gegenereerd en gemaild
aan de klant. Voor ‘Externe werkbon’, zie
pagina ‘voorbeeld externe werkbon’

Standaard wordt de werkbon op
compleet gezet. Indien men in
een later stadium nog ‘reisuren
terug’ moet vermelden dan
kan men de selectie bij
compleet’ de-selecteren

Standaard wordt de werkbon op gereed gezet, aan de
collega’s van het betreffend team wordt in dat geval een
email verstuurd met de mededeling dat deze werkzaamheden
zijn uitgevoerd, zodat zij op de hoogte zijn. Indien
niet gereed,, dan wordt dit in het emaibericht vermeld.

Standaard worden reisuren niet
weergegeven op de externe werkbon.
Door ‘reisuren weergeven’ te
selecteren worden de reisiuren
wel weergegeven.

VOORBEELD ‘EXTERNE WERKBON’
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Na het ondertekenen van de werkbon door de klant wordt er een externe werkbon als PDF gecreerd en
automatisch gemaild aan de klant. Op de externe werkbon staan geen prijzen vermeld en eveneens staat
hier niet op aangegeven of een regel wel of niet gefactureerd wordt.

SCHERMVOORBEELD ‘WERKBONNEN TE CONTROLEREN’
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Wanneer er niet is ingesteld dat ‘Werkbon controleren’ automatisch moet plaatsvinden, dan zal men na het ‘ondertekenen’ van de werkbon de
werkbon kunnen opvragen in het selectiescherm ‘Werkbonnen te controleren’. Anderzijds zal de werkbon al automatisch op ‘gecontroleerd’
worden gezet en een ‘Interne werkbon’ als PDF worden aangemaakt.

Men kan het opdrachtformulier
opvragen/downloaden of
wanneer deze niet aanwezig
is alsnog uploaden

Men kan hiermee de werkbon opvragen
om deze ‘op gecontoleerd’ te zetten.’
Zie pagina ‘Werkbon contoleren’

SCHERMVOORBEELD ‘WERKBON CONTROLEREN’
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Men kan de werkbon wijzigen, waaronder de urenregels, materiaalregels en de reiskosten.

Bij het wijzigen van een
urenregel, kan men de diverse
verkoopprijzen opvragen en
aanpassen die voor deze
urenregel kunnen gelden [‘prijs
persoon’, ‘prijs per soort arbeid’,
‘prijs per team’, ‘prijs per
contract’

Na het ‘op gecontroleerd’ zetten van de
werkbon wordt er een ‘Interne werkbon’
als PDF gegenereerd.zie pagina ‘voorbeeld
interne werkbon’

VOORBEELD ‘INTERNE WERKBON’
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Na het ‘op gecontroleerd’ zetten van de werkbon door de coordinator wordt er een interne werkbon
als PDF gecreerd en automatisch Op de ixterne werkbon staan alle prijzen vermeld men staat hier per
regel aangegeven of een regel wel of niet gefactureerd wordt.

SCHERMVOORBEELD ‘WERKBONNEN AF TE HANDELEN’
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Wanneer er niet ingesteld is dat ‘Werkbon af te handelen’ automatisch moet plaatsvinden, dan zal men na het ‘controleren’ van de werkbon de werkbon
kunnen opvragen in het selectiescherm ‘Werkbonnen af te handelen’. Anderzijds zullen alle in dit scherm aangegeven acties en verwerkingen,
automatisch plaatsvinden.
Vanuit dit scherm kan men de werkbon [met één muisklik] afhandelen, waarna er een factuur als PDF wordt gegenereerd en de journaalposten voor de
financiele adminstratie worden aangemaakt. Voor een voorbeeld van de journaalposten, zie pagina ‘Voorbeeld journaalposten’.

Men kan hiermee de werkbon opvragen en
wijzigingen hierop aanbrengen, zie
Pagina ‘Werkbon afhandelen’

Men kan het opdrachtformulier opvragen/
downloaden of wanneer deze niet aanwezig
is alsnog uploaden
Men kan de fotopagina opvragen/downloaden.
Zie pagina ‘Voorbeeld fotopagina’
Men kan de Interne en Externe PDF werkbon
opvragen/downloaden.

Als men al de PDF factuur heeft
aangemaakt, dan kan men deze
opvragen/downloaden.
Zie pagina ‘Voorbeeld factuur’

Wannneer men hierop klikt
wordt de factuur gemaild aan
de klant met als bijlagen, de
‘incl….’ documenten die in de
kop van dit scherm zijn
aangevinkt.

SCHERMVOORBEELD ‘WERKBON AFHANDELEN’

PAGINA 14

Men kan de werkbon wijzigen, waaronder de urenregels, materiaalregels en de reiskosten. Eveneens kan men extra factuurtekst opnemen voor
op de factuur.

Nadat men de werkbon gewijzigd hebt en op
de knop ‘Wijzig’ klikt, dan wordt er een
nieuwe ‘Interne werkbon’ als PDF gegenereerd.

VOORBEELD ‘FACTUUR’
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Wanneer er voor een klant ‘BTW verlegd’ geldt, dan wordt het BTW nummer van de klant
[vastgelegd in de klantgegevens] op de factuur afgedruk.

VOORBEELD ‘FOTOPAGINA’
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Dit is een voorbeeld van een PDF fotopagina die o.a. aan de klant kan worden gemaild.

VOORBEELD ‘JOURNAALPOSTEN’
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Alle journaalposten kunnen worden opgeslagen als .CSV of .XML bestand en worden ingelezen in het
[eventueel aanwezige] externe financiele pakket.

Voorbeeld journaalposten ‘uren’

Voorbeeld journaalposten ‘autokosten’

Voorbeeld journaalposten ‘materialen’

Voorbeeld journaalposten ‘debiteuren/omzet’

SCHERMVOORBEELD ‘WERKBONNEN HISTORIE’
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Alle werkbonnen/serviceopdrachten kunnen opgevraagd worden vanuit diverse criteria[en combinaties hiervan] zoals, klant, monteur, contract,
lokatie, uitgevoerde datum, materiaal, status [aangemaakt, ondertekend, gecontroleerd, afgehandeld], etc.

