PLANDIGIBON
“COMPLEET PAKKET VOOR PLANNING EN SERVICEADMINISTRATIE
INCLUSIEF DIGITALE WERKBON”

Uitstekend geschikt voor
middelgrote en kleine service
organisaties alsook voor zzp'ers

IN PLANDIGIBON HEEFT U NAAST EEN
UITGEBREIDE PLANNINGMODULE, DE
BESCHIKKING OVER EEN COMPLETE
DIGITALE SERVICEADMINISTRATIE

Planningmodule

Serviceadministratie / digitale

In de planning module kan men

werkbon

VANAF AANMAKEN SERVICETAAK T/M
HET VERZENDEN VAN DE FACUUR MET
DAARBIJ ONDER ANDERE HET BEHEER
VAN MEDEWERKERS, ARTIKELEN,
KLANTEN EN CONTRACTEN.

een bedrijfsbrede en

De gehele afhandeling van een

VOLLEDIG WEBBASED.

gedetailleerde planning

servicetaak, vanaf het

beheren en [project]taken,

inplannen t/m het digitaal

RESPONSIVE VOOR OP DESKTOP,
LAPTOP, TABLET EN SMARTPHONE.

servicetaken, activiteiten,

ondertekenen van de werkbon

verlof, afwezigheid, etc.

en de administratieve

toewijzen aan één of meerdere

afhandeling inclusief genereren

medewerkers.

en e-mailen van de digitale
factuur en het genereren

Geplande taken kan men snel

journaalposten voor het

en eenvoudig kopieren of

importeren in uw financiële

verplaatsen naar andere

administratie, kan vanuit

medewerkers.

PlanDigibon worden
uitgevoerd.

ALLE DOCUMENTEN
WERKBONNEN,FACTUREN, ETC. WORDEN
ENCRYPTED [WACHTWOORDBEVEILIGD]
OPGESLAGEN.

IN PLAND

NAAST EE
DOOR HET KUNNEN LATEN
AUTOMATISEREN VAN DE VERSCHILLENDE
PLANNING
PROCESSEN [MET NAME HANDIG VOOR
ZZP'ERS] ZAL HET TRAJECT 'AANMAKEN
BESCHIKK
WERKBON"TOT EN MET HET GENEREREN
VAN DE FACTUUR EN DE JOUIRNAALCOMPLET
POSTEN [VOOR DE FINANCIELE
ADMINISTRATIE] BINNEN 2 MINUTEN
SERVICEA
KUNNEN WORDEN GEREALISEERD.

VANAF AA

MET ONZE CLOUD BACKUP APP KUNT U AL
T/M HET V
UW [BEDRIJFS]DOCUMENTEN ONDERWEG
OPVRAGEN EN/OF DOWNLOADEN OP
F AUW
CUUR M
SMARTPHONE OF TABLET.

ANDERE H

INFO@DIGITALEWERKBON.SITE
WWW.DIGITALEWERKBON.SITE

MEDEWER

Voor nog geen € 120,- per jaar !

KLANTEN
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PLANNINGSCHERM

Email notificatie

Webbased in de Cloud

Na het aanmaken van een

Plandigibon is volledig webbased

OVERZICHTELIJK EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK

taak/servicetaak ontvangt de

vanuit de cloud op te vragen.

Gepersonaliseerde lay-out
De gebruiker kan zelf de schermweergaven in de planning instellen.
Zoekfunctie
Men kan op diverse criteria zoeken in
de planning, op taakomschrijving,
klantnaam, etc.
Filter en sorteerfunctie
In de planning module kan men filteren
en sorteren op team, medewerker en
categorie.

WHAT
WORKS BEST
FOR YOUR

medewerker een notificatie hiervan
per email. Dit is per medeweker in te

Uitgebreide Autorisatie

stellen.

Per gebruiker kan ingesteld worden
voor welke programma's , acties

Documentbeheer

hij/zij geautoriseerd is.

Bij een taak/servicetaak kunnen
documenten worden toegevoegd,

Bedrijfsbreed

zoals opdrachtformulier, technische

Medewerkers van alle afdelingen en

schema's, etc.

voor alle activiteiten, kunnen in de
planning worden opgenomen.

'Met uitgebreide autorisatiemodule 'wie mag 'wat'
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SERVICEMODULE

Artikelprijzen

Fotopagina

Bij een artikel kan naast de

Er kan snel en eenvoudig een

COMPLEET; ,GEBRUIKERSVRIENDELIJK EN SNEL

standaard verkoopprijs ook een

fotopagina als PDF samengesteld en

specifieke verkoopprijs per klant

gegenereerd worden en bij de

en/of per klantgroep worden

werkbon worden meeverzonden aan

vastgelegd.

de klant.

Uurprijzen

Werkbon historie

Bij een medewerker kan naast de

Elke werkbon wordt opgeslagen in

standaard verkoopprijs ook de

PlanDigibon. Vanuit diverse criteria

verkoopprijs van het betreffend team

kan men werkbon opvragen.

Digitale werkbon
Werkbon kan digitaal worden
ondertekend. Er wordt een interne en
externe werkbon gegeneerd.
Genereren Factuur
Nadat een werkbon is afgehandeld,
wordt er automatisch een factuur
samengesteld en als PDF gegenereerd.
Berekening van overuren, BTW verlegd,
etc. wordt berekend a.d.h.v. de
gegevens die zijn vastgelegd in de
stamgegevens van PlanDigibon.
Journaalposten
Journaalposten voor uren, materiaal,
autokosten en klantfactuur worden
automatisch gegenereerd in
PlanDigiBon. De opmaak en
berekening hiervan wordt vastgelegd
in de stamgegevens.
Debiteurbeheer
Er kan ingesteld worden dat in geval
van een nieuwe klant er automatisch
een debiteur[nr] wordt aangemaakt.

WHAT
WORKS BEST
FOR YOUR

[installaties, ict, etc.] of per aard
werkzaamheden [kabeltrekken,

Contract

server inrichten, etc.] worden

Contractgegevens kunnen worden

vastgelegd.

vastgelegd met start- en einddatum.
Eveneens kan o.a. de standaard

Reiskosten berekening

uurprijs, en standaard km kostprijs

Bij reiskosten kan ingesteld worden

hierin worden vastgelegd. Bij de

wat het standaard percentage moet

aanmaak van een werkbon waarbij

zijn voor de 2de [en volgende]

een contract is geselecteerd worden

monteur. De reiskosten worden

de waarden uit het contract

automatisch bepaald aan de hand

overgenomen.

van het aantal monteurs die op de
werkbon schrijven.

Volledig instelbaar. Per proces kan worden
aangegeven of dit proces automatisch moet
worden uitgevoerd of niet. PlanDigiBon is
derhalve dan ook uitermate geschikt voor
ZZP'ers.
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Omdat de stappen D t/m F automatisch kunnen plaatsvinden en hiermee het proces voor met name ZZP’ers te
vereenvoudigen, zal het aanmaken van een werkbon t/m het e-mailen van de factuur binnen 2 minuten kunnen
worden gerealiseerd.

