Jorosoft Mobile App’s
MOBIELE APPLICATIES die uw business vooruit helpen
Herkent u een van de volgende situaties?
U kan op het einde van de maand niet factureren omdat uw techniekers hun prestaties nog niet hebben binnen gebracht.
U maakt notities bij een klant en verliest nadien tijd om deze terug te vinden.
U maakt verlies op het verbruik van onderdelen omdat het vergeten geraakt om gebruikte stukken door te geven aan de administratie.
Uw techniekers verliezen tijd omdat ze bepaalde stukken niet mee hebben bij een interventie.
…
Stuk voor stuk situaties die u en uw organisatie tijd en geld kosten. Tevens ook situatie waar Jorosoft kan zorgen voor een hogere efficiëntie met minder tijdverlies (en omzet) tot gevolg dankzij de ontwikkeling van een mobiele applicatie op maat van uw omgeving.

ONS DOEL - UW MEERWAARDE
Bij Jorosoft hebben we een algemeen ‘mobile framework’ ontwikkeld dat ons in staat stelt om op een snelle en eenvoudige manier mobiele applicaties
te bouwen en te personaliseren. Geen onnodige toeters en bellen maar een basic app die verder gepersonaliseerd wordt volgens uw noden. Bovendien is de app steeds aanpasbaar aan uw veranderende noden naar de toekomst.
De achterliggende koppeling met uw bestaande systemen zorgt ervoor dat alle data gecentraliseerd wordt en meteen op de juiste plaats terecht
komt. Dankzij de koppelingen vormt de mobiele applicatie een mooie uitbreiding op uw bestaand ERP. Dus geen ‘extra tool’ die achterliggend bijkomend werk creëert om de gegevensinput correct te kunnen verwerken.
Het resultaat? Een applicatie op smartphone of tablet die uw medewerkers in staat stelt om op een eenvoudige manier de nodige input door te geven
of te ontvangen. De real-time communicatie en koppeling met achterliggende systemen zorgt voor een directe flow van en naar uw administratie voor
verdere verwerking.
De meerwaarde voor uw organisatie? Hogere efficiëntie, snellere verwerking, centralisatie van alle data, …

EEN AANTAL MOGELIJKHEDEN
TO DO’S, AGENDA EN PRIORITEITEN
In één oogopslag een overzicht van uw to do’s met de juist prioriteit. Mooi geordend
per klant met de nodige extra info van wat moet worden uitgevoerd. Welke materialen zijn nodig, wie is de contactpersoon tot een checklist en stockoverzicht.
Meerdere taken bij 1 klant?
Uw technieker ziet het meteen in de app zodat taken met lagere prioriteit niet vergeten geraken of meteen mee kunnen worden opgenomen.
Toch nog bepaalde stukken nodig?
Uw technieker kan van bij de klant de actuele stock raadplegen en uw klant meteen
verder helpen of op de hoogte brengen van de volgende stappen.
Alles gevoed vanuit uw centraal ERP zodat alle informatie steeds beschikbaar is
voor uw volledige organisatie.
TIJD– EN ARTIKEL REGISTRATIE
Onmiddellijke tijd- en artikel registratie nadat de taak werd uitgevoerd. Op die manier
behoudt uw organisatie een overzicht op de actuele stock en kan u sneller overgaan
tot facturatie. Snel en eenvoudig voor uw techniekers EN een lagere administratieve
last binnen uw organisatie door de rechtstreekse input. Dankzij de real-time synchronisatie heeft u meteen een zicht op de efficiëntie van uw team en kan u bijsturen waar
nodig.
NOTITIES
Opmerkingen, extra info, foto’s … voor, tijdens of na de interventie? De app laat toe
om deze meteen toe te voegen aan de juiste taak en klant of om een nieuwe taak de
genereren en delegeren.
EN MEER...
De mogelijkheden zijn niet beperkt tot bovenstaande voorbeelden. We bekijken samen met u wat nodig is binnen uw organisatie en werken
de beste oplossing voor u uit.

Meer info of een demo? Neem vrijblijvend contact met ons op
info@jorosoft.be - +32 50 62 56 66
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