
Synformatief

Projecten versus service
Projecten (verbouw en nieuwbouw) en service (service 

en onderhoud) zijn twee verschillende disciplines die 

veel bedrijven beide beheersen. Bij ver- en nieuwbouw 

gaat het om eenmalige projecten. U calculeert, offreert 

en voert uit. Tenminste, wanneer u na de eerste twee 

fases de opdracht krijgt. Na de oplevering is de 

be moeienis van het installerende bedrijf in principe 

afgelopen. Bij serviceprojecten loopt het anders. Dat zijn 

doorlopende projecten. Met een bepaalde regelmaat 

worden er werkzaamheden uitgevoerd op basis van een 

planning. En op ad-hocbasis worden storingen verholpen. 

Meestal worden verschillende pakketten/databases of 

softwareonderdelen gebruikt om beide disciplines te 

beheersen. In onze ogen onoverzichtelijk en inefficiënt.

De overeenkomsten
Want naast de verschillen zijn er ook belangrijke 

overeenkomsten. Voor zowel projecten als service zal 

men werkbonnen willen gebruiken. In veel bedrijven 

werken dezelfde mensen aan beide projectvormen. 

En zowel projecten als service vragen om calculatie, 

planning, kostenboeking, bepaling van onderhanden 

werk, etc. Goedbeschouwd zijn er veel meer overeen-

komsten dan verschillen. Denk bijvoorbeeld ook aan 

basisgegevens als opdrachtgever, werkadres, bestel-

lingen en nog veel meer.

Het Syntess Planscherm
Real-time inzicht, sneller schakelen  
en efficiënter plannen

Projecten en service: naadloos 
geïntegreerd in Syntess Atrium 
 

Als producent van erp-software voor project- en 

servicegerichte bedrijven hebben we de planning 

geheel geïntegreerd in de productlijn Syntess Atrium.

Het Planscherm biedt u de mogelijkheid om activiteiten 

en uren in te plannen over een bepaalde periode. U kunt 

het Planscherm ‘voeden’ vanuit de werkbonnen-module. 

De aangemaakte werkbonnen verschijnen automatisch 

in het onderdeel ‘Te plannen opdrachten’. Als gebruiker 

kunt u gemakkelijk de werkopdrachten inplannen, 

dankzij een ‘drag & drop’-functionaliteit. Het is ook 

mogelijk om direct een datum te selecteren en op die 

dag opdrachten in te plannen; en eventueel volgende 

dagen als het meer dan acht uren betreft.

Overzichtelijk
Het Syntess Planscherm is helder en uiteraard zeer 

overzichtelijk. Toch is het ook een functioneel rijke 

module, om aan de eisen en wensen van zelfs de 

meest kritische gebruiker te kunnen voldoen. Zo kunt u 

groepen medewerkers of afdelingen definiëren, zodat de 

planner zich specifiek kan bezighouden met het inplan-

nen van een bepaalde groep of afdeling. De planner 

switcht heel eenvoudig van de ene naar de andere 

groep of bekijkt de totale planning als dit nodig is.

Het Planscherm stelt de planner in staat om routes vanaf 

huisadressen naar de eerste opdracht of van de ene 

naar de andere opdracht uit te rekenen, zonder dat hij 

het Planscherm hoeft te verlaten. Er is een standaard 

webservice aanwezig met Google Maps. Ook meerdere 

monteurs of vaklieden tegelijk inplannen op één 

opdracht is geen obstakel voor het Planscherm.

Andere activiteiten
Naast de zogenoemde regieklussen kunt u het 

Planscherm ook gebruiken voor projecten of andere 

activiteiten en zelfs voor andere afdelingen. Denk aan 

interne of externe managementvergaderingen, dokter- 

en specialistenbezoek, opleidingen, vakantieverlof en 

nog veel meer. Het resultaat is wel zo helder. Volledig 

inzicht in de planning van de hele organisatie. 

Om onderscheid te maken in de verschillende 

planningsmogelijkheden, kunt u het scherm zelf 

inrichten en alle taken/opdrachten voorzien van een 

specifieke kleur. Zo is in één oogopslag te zien wie wat 

doet. Ook is het mogelijk om de planning te printen, 

statistieken te zien en planningsrapportages te maken.

Mobiele Werkbon
De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo kunt u bijvoorbeeld 

ook gebruikmaken van onze extra functionaliteit 

‘Mobiele Werkbon’ op basis van webtechnologie: de 

Webwerkbon.  Hiermee kunt u vanuit de planning 

werkopdrachten doorzetten naar de buitendienst. Door 

middel van verschillende iconen, die staan voor ‘ontvan-

gen opdracht’, ‘rijden naar opdracht’, ‘aan het werk’, en 

‘vertrek’ is ook  de actuele status per opdracht en het 

verloop van de betreffende dag perfect inzichtelijk voor 

de planner.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan 

contact op met ons verkoopkantoor in Gorinchem.  

Bel: 088 - 40 80 410 of mail ons via verkoop@syntess.nl

 

Najaar 2016nieuwsbrief voor project - en servicegerichte bedrijven

De combinatie van het ontwikkelen van een installatie en het uitvoeren van service en onderhoud 

is typerend voor project- en servicegerichte bedrijven. Syntess Software heeft hiervoor een 

nieuw concept ontwikkeld. Twee ogenschijnlijk verschillende toepassingen vloeien samen tot één 

eenduidige manier van werken.

installatie horen. Ook houdt u de service- en kosten-

historie per installatie bij. En om alles compleet te maken: 

ook van het betreffende gebouw/object kunt u alle 

relevante gegevens bijhouden. Bijvoorbeeld de beheerder, 

het adres en telefoonnummers. Bijzonder is dat het 

gebouw als ingang voor de serviceadministratie fungeert.

Voor meer informatie betreffende software voor 

project- en servicegerichte bedrijven, neem contact op 

met een van onze medewerkers op 088 - 40 80 410 of 

ga naar www.syntess.nl
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Meervoudig Olympisch- en wereldkampioen  
Ireen Wüst heeft een groot supporter
Syntess Software heeft in de mentaliteit van Ireen, 

haar gedrevenheid en sympathieke presentatie, haar 

fantastische prestaties en haar Hollandse imago een 

passend beeld gevonden. Het spreekt voor zich dat wij 

als organisatie ontzettend trots zijn met deze topatleet. 

Niet ieder softwarebedrijf heeft een dergelijk atleet als 

ambassadeur op het internationale podium!

Syntess Software houdt zich succesvol bezig met het 

ontwikkelen van ingenieuze softwareoplossingen; Ireen 

staat borg voor grote prestaties op schaatsgebied. 

Nederlands beste sportvrouw aller tijden is verbonden 

aan ons bedrijf. Dat vraagt ook om ambitie vanuit onze 

organisatie. De missie van Syntess Software is immers 

bedrijven de beste software te bieden met de hoogst 

mogelijke mate van klanttevredenheid. Een missie 

waarbij ons bedrijf zeker geïnspireerd wordt door de 

prestaties die Ireen levert.

Samen met Ireen naar de top (van de Galibier)
Voor het tweede jaar op rij nam een team van Syntess 

voor het goede doel deel aan de beklimming van de Col 

du Galibier, een ruim 2.600 meter hoge berg bij Valloire. 

De naam van het evenement luidt ‘Fiets voor een huis’ 

waarvan Bauke Mollema de ambassadeur is. 

Ireen vergezelde het Syntess-team en beklom met 

haar racefiets de berg. Alle 12 deelnemers van Syntess 

bereikten de top. Hiermee werd ruim € 12.000,- bijeen-

gebracht om in Bangladesh 12 woningen te bouwen 

voor minderbedeelden.

Het organiseren van werk dat verricht moet worden, vergt een vorm van planning. 

Hiervoor gebruiken bedrijven vaak externe programma’s als Excel, Outlook of een 

planbord aan de muur. Het Planscherm van Syntess Atrium is integraal onderdeel van  

het pakket en realiseert een krachtige rendementsverbetering in uw bedrijf.

Het Syntess Atrium concept
Syntess Atrium heeft de projecten en service onder-

gebracht in een nieuw, overkoepelend concept.  

De basis hiervan is de projectenlijst, waarin projecten 

en service gezamenlijk zijn opgenomen. Vanuit de 

projecten lijst kunt u de hele administratieve en logistieke 

afhandeling op dezelfde wijze uitvoeren. Er is alleen 

verschil waar dat echt nodig is. Zo kunnen service-

projecten op periodieke basis worden gefactureerd. En 

voor de planning van de periodieke werkzaamheden is 

er een aparte functie. Maar voor verreweg het grootste 

deel is de verwerking gelijk. Eenduidigheid en synthese 

van applicaties zijn hier de sleutelwoorden. Het nieuwe 

concept anders geformuleerd: een servicecontract is 

binnen Syntess Atrium een periodiek project. Hiermee 

zijn alle verschillen in werkwijzen geëlimineerd.

Gebouwen en installaties
U kunt met Syntess Atrium reguliere en serviceprojecten 

koppelen aan gebouwen of objecten. Een object kan  

een schip, een container, een voertuig of anderszins zijn. 

De installaties kunnen een ontwerp zijn (nieuwbouw), 

maar ook de daadwerkelijke installatie ter plekke.  

Van deze installatie kunnen relevante gegevens worden 

bijgehouden. Bijvoorbeeld een lijst van componenten,  

maar ook meetgegevens, stek-gegevens of 

Borg-gegevens. Eigenlijk alle gegevens die bij die 

Syntess en Ireen Wüst 
supporten elkaar!

De planner switcht heel 

eenvoudig van de ene  

naar de andere groep  

of bekijkt de totale  

planning als dit nodig is



 

Mobiel werken is bij 
Saman Groep niet meer 
weg te denken 

Eén softwarepakket voor  
uw gehele bedrijfsvoering

Uitgelicht
Syntess Atrium Mobiel

Sinds de introductie van ons product 

‘Webwerkbon’ (de Mobiele Werkbon), 

is er veel ervaring opgedaan met het 

technische aspect van Mobiel Werken en 

de praktische toepassing ervan. 

Afgelopen jaren hebben we veel inventarisaties uit - 

gevoerd en de uitkomsten daarvan treft u hierbij aan.  

Er bleken nauwelijks nadelen te benoemen. De nadelen 

die genoemd werden, hadden eigenlijk altijd betrekking 

op ‘angst voor het onbekende’. De belangrijkste 

uitkomsten voor u op een rijtje:

Voordeel voor organisatie:
•  Dagelijks snel helder inzicht in de planning

• Beter inzicht in urenbesteding monteurs

•  Bonnen komen direct terug en blijven niet bij de 

monteur hangen

•  Geen slecht leesbare bonnen meer met gekrabbel 

van de pen

•  Geen dubbel werk meer door overtypen bonnen

•  Facturering veel sneller gerealiseerd en daardoor 

snellere betaling door klanten

•  Imagoverhogend. Uw bedrijf wordt als modern gezien

•  Voldoet aan wensen van grotere opdrachtgevers die 

digitale verwerking eisen

Voordelen monteur:
• Vanuit huis direct naar klant

•  Alle bonnen met informatie bij de hand, ook externe 

documenten behorend bij de klus

•  Prima inzicht in historische gegevens

•  Eenvoudig checklisten maken

•  De werkgever (planner) ziet continu zijn planning. 

Als de ene monteur uitloopt qua tijd en een andere 

tijd over heeft, kan de planner bonnen van de 

ene monteur naar de andere overzetten zonder 

telefonisch contact. Dit leidt tot een evenwichtige 

werkverdeling onder de buitendienst.

Meer weten? Bezoek onze seminars!
Deelname is gratis en verplicht u tot niets.

U vindt ons dit jaar nog op de volgende locaties:

• 14 oktober: Rat Verlegh Stadion Breda

• 18 november: Stadion Galgenwaard Utrecht

• 9 december: Philips Stadion Eindhoven

• 16 december: De Kuip Rotterdam

Ga voor meer informatie of om u in te schrijven naar: 

www.syntess.nl/seminars

Praktijkgerichte erp- en mobiele  software,  
afgestemd op uw vakmensen
Waar de meeste software primair voor de financiële 

afdeling werd ontwikkeld en later met aanhangsels werd 

uitgebreid richting andere afdelingen, draaide Syntess 

Software dit om. We legden de focus op de dagelijkse 

praktijk waar medewerkers in uw organisatie mee te 

maken hebben. In veel gevallen zijn deze medewerkers 

geen financieel onderlegde personen. We ontwikkelden 

een praktijkgericht pakket waarbij iedere medewerker 

zich als een vis in het water voelt. Ook de medewerkers 

van de financiële administratie overigens! We bedachten 

een uniek totaalpakket, modulair opgezet, overal op 

dezelfde manier werkend. Wij bedachten de verregaande 

integratie tussen projectadministratie en service 

& onderhoud. Dit alles resulteerde in de krachtige 

totaaloplossing Syntess Atrium! 

Voor wie is onze vakkundigheid bedoeld?
We bieden geïntegreerde software voor kleine, 

middelgrote en grote bedrijven. In Nederland zijn ruim 

3.000 technisch dienstverleners werkzaam met onze 

softwareproducten. Tot onze klantenkring behoren 

Installatiebedrijven, bedrijven uit de (af )bouwsector, 

nautische sector, onderhoudsbedrijven en bedrijven 

uit de machinebouw. We integreren alle toepassingen, 

van artikel- en materieelbeheer tot en met de financiële 

administratie, in één systeem. Zo onderscheiden onze 

producten zich door hun eenvoud, transparantie, 

branchegerichtheid en aansluiting op de praktijk. 

Wat u van ons mag verwachten:
 ✓  Software waarmee zowel uw vakmensen als 

administratief personeel kan werken. 

 ✓  Projectadministratie en service & onderhoud 

naadloos gesmeed tot één geheel. 

 ✓  Volledige integratie van uw bedrijfsprocessen: van 

calculatie tot buitendienst, van materieelbeheer tot 

eindbalans. 

 ✓  Geen losse koppelingen en dubbele data-invoer die 

uw werk onnodig tijdrovend maken. 

 ✓  Eén partner, van productontwikkeling tot nazorg.

Meer weten? Kijk op www.syntess.nl

Syntess Software:  
vakkundig voor vakmensen
Syntess Software is ontstaan vanuit de praktijk van een technisch dienstverlener en 

heeft bijna 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van praktijkgerichte erp- en mobiele 

oplossingen. Onze vakkennis van uw werkprocessen vormt de essentiële basis voor 

goede software voor uw onderneming. Dit alles in één totaalpakket, modulair opgezet 

met een naadloze integratie tussen projectadministratie en service & onderhoud.

Praktijkgerichte 
software afgestemd 
op uw branche

Installatie

Bouw

Nautisch

Reparatie

Onderhoud

Machine- en installatiebouw

Het lijkt misschien onmogelijk, maar Syntess Atrium biedt alles voor project- en 

servicegerichte bedrijven in één softwarepakket. Alle software voor binnen- en 

buitendienst is en wordt ontwikkeld door onze eigen organisatie. 

Een totaalpakket voor 
elke bedrijfsgrootte
Syntess Atrium is glasheldere software voor project- en 

servicegerichte bedrijven die vooruit willen. Optimaal 

afgestemd op de daadwerkelijke situatie binnen uw bedrijf 

en zo flexibel dat het zelfs met u meegroeit of -krimpt. 

Binnen Syntess Atrium kennen we verschillende edities:

Atrium Entry (2 - 10 fte)
Software die met u meegroeit 

Ons basispakket bestaat uit de onderdelen: 

Artikelbeheer, Relatiebeheer, Brieven, Offertes en 

Verkoopfacturen en een Rapportgenerator. Dit pakket 

is uitbreidbaar met tal van modules zoals: Financiële 

administratie, Werkbonnen, Uren, etc. 

Atrium Professional (5 - 100 fte) 
Totaaloverzicht voor professionals

De softwareoplossing voor uw gehele bedrijfsvoering. 

Van Meer Jaren Onderhouds Prognoses (mjop) t/m 

uitgebreide Financiële dashboards en van Digitale 

Werkbonnen t/m Projecthistorie: Atrium Professional 

biedt het u allemaal. Ook kunt u het aantal gelijktijdige 

gebruikers samenstellen. 

Atrium Enterprise (100 + fte)
Volledig intracomptabel pakket  

Hoofd- en subadministratie zijn volledig geïntegreerd. 

Hierdoor worden uw onderhandenwerk en waarde 

voorraad gejournaliseerd naar het grootboek.

Wilt u een demonstratie of meer informatie? Neem 

contact met ons op via 088 - 40 80 410

Het bedrijf
De Saman Groep is een totaalinstallateur, gevestigd 

te Zierikzee. Er zijn 100 medewerkers actief, zowel 

projectmatig als servicegericht. Het bedrijf heeft de 

afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. 28 jaar 

geleden werd het overgenomen en gemoderniseerd. 

En al 28 jaar gebruiken ze de programmatuur van 

Syntess Software. De tweede generatie software, 

Syntess Atrium, vormt de basis van de bedrijfsvoering. 

De buitendienst
De buitendienst bestaat uit 70 monteurs. Zij voeren 

zowel projectmatige als servicegerichte werkzaam-

heden uit. Vroeger werden de monteurs aangestuurd 

met papieren werkbonnen. De bonnen werden 

‘s morgens op de zaak afgehaald en in de loop van de 

dag weer teruggebracht waarna ze voor de verdere 

afhandeling werden overgetypt. De planning werd met 

kaartjes op een groot bord visueel weergegeven. Met 

de implementatie van Syntess Atrium kwam daar een 

einde aan. Een groot elektronisch scherm geeft precies 

de planning weer en mobiele devices zoals de iPad 

hebben de papieren werkbon definitief verdrongen. 

De werkwijze 
Bij Saman komen veel telefoontjes binnen over 

storingen. Deze worden snel ingevoerd in de werkbon-

nenmodule van Syntess Atrium. Bekende installaties 

worden getoond waarbij alle gegevens kunnen worden 

geraadpleegd als historie. Na invoer komen de werkbon-

nen binnen in de planningsmodule van het Planscherm 

(hierover meer in het artikel ‘Het Syntess Planscherm’ 

verderop in dit Synformatief). De bonnen kunnen nu 

in het Planscherm worden gesleept op buitendienst-

medewerker, specialisme of regio en worden in de nog 

openstaande tijdvakken geplaatst van de betreffende 

medewerker. Dit Planscherm staat draadloos in verbin-

ding met het device van de monteur/vakman.  

Concreet betekent dit dat de monteur ‘s morgens niet 

meer naar de zaak hoeft om bonnen op te halen. 

Zijn lijst met werkzaamheden staat dus klaar en hij 

hoeft alleen de eerste werkopdracht aan te klikken 

waarna de reistijdregistratie start en, eventueel met 

een geïntegreerde routeplanner, de medewerker naar 

het juiste adres stuurt. Aangekomen klikt de monteur 

op ‘start werkzaamheden’. Hierbij stopt de reistijd, start 

de ‘werktijd’ en op de zaak verschijnt er een icoon 

van gereedschap in het Planscherm i.p.v. een rijdende 

auto. De planner weet dus altijd wie werkt en wie rijdt. 

Na uitvoering werk kan de monteur materiaal boeken 

op de bon. De meest gebruikte materialen staan als 

keuzemenu op zijn iPad. De monteur heeft dan gedrukt 

op ‘einde werkzaamheden’. Reis- en werktijd zijn 

automatisch berekend en staan naast de geregistreerde 

materialen. De klant kan een handtekening plaatsen 

en de werkbon wordt automatisch teruggestuurd naar 

de zaak. Het geplande tijdvak (inschatting vooraf) krijgt 

na afhandeling de juiste lengte. Is hij eerder klaar, dan 

vallen er gaten tussen de afspraken. Deze zijn visueel 

direct herkenbaar en kunnen desgewenst worden 

opgevuld met nieuwe bonnen. 

De facturatie wordt een peuleschil 
Een afgehandelde werkbon staat klaar bij de  

administratie. Afhankelijk van het soort werk waarop 

deze betrekking had, wordt de bon gefactureerd of  

dient deze in de nacalculatie terecht te komen. De 

teruggezonden bon staat al compleet ingevuld klaar met 

reistijd, uren en materialen. De gegevens zouden aange-

past kunnen worden (afrondingen bijvoorbeeld) en worden 

na akkoord afgevinkt. De facturering start automatisch en 

de financiële administratie wordt bijgewerkt. 

Sneller factureren is sneller betaald krijgen 
Hoe sneller u factureert, hoe sneller uw geld binnen is. 

Met de Syntess webwerkbon wordt dit realiteit!

www.syntess.nl www.syntess.nl

Buitendienstautomatisering is een actueel onderwerp. De in 

Zierikzee gevestigde Saman Groep kan zich geen andere 

werkwijze meer voorstellen.
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Uitgelicht
Syntess Atrium Mobiel

Sinds de introductie van ons product 

‘Webwerkbon’ (de Mobiele Werkbon), 

is er veel ervaring opgedaan met het 

technische aspect van Mobiel Werken en 

de praktische toepassing ervan. 

Afgelopen jaren hebben we veel inventarisaties uit - 

gevoerd en de uitkomsten daarvan treft u hierbij aan.  

Er bleken nauwelijks nadelen te benoemen. De nadelen 

die genoemd werden, hadden eigenlijk altijd betrekking 

op ‘angst voor het onbekende’. De belangrijkste 

uitkomsten voor u op een rijtje:

Voordeel voor organisatie:
•  Dagelijks snel helder inzicht in de planning

• Beter inzicht in urenbesteding monteurs

•  Bonnen komen direct terug en blijven niet bij de 

monteur hangen

•  Geen slecht leesbare bonnen meer met gekrabbel 

van de pen

•  Geen dubbel werk meer door overtypen bonnen

•  Facturering veel sneller gerealiseerd en daardoor 

snellere betaling door klanten

•  Imagoverhogend. Uw bedrijf wordt als modern gezien

•  Voldoet aan wensen van grotere opdrachtgevers die 

digitale verwerking eisen

Voordelen monteur:
• Vanuit huis direct naar klant

•  Alle bonnen met informatie bij de hand, ook externe 

documenten behorend bij de klus

•  Prima inzicht in historische gegevens

•  Eenvoudig checklisten maken

•  De werkgever (planner) ziet continu zijn planning. 

Als de ene monteur uitloopt qua tijd en een andere 

tijd over heeft, kan de planner bonnen van de 

ene monteur naar de andere overzetten zonder 

telefonisch contact. Dit leidt tot een evenwichtige 

werkverdeling onder de buitendienst.

Meer weten? Bezoek onze seminars!
Deelname is gratis en verplicht u tot niets.

U vindt ons dit jaar nog op de volgende locaties:

• 14 oktober: Rat Verlegh Stadion Breda

• 18 november: Stadion Galgenwaard Utrecht

• 9 december: Philips Stadion Eindhoven

• 16 december: De Kuip Rotterdam

Ga voor meer informatie of om u in te schrijven naar: 

www.syntess.nl/seminars

Praktijkgerichte erp- en mobiele  software,  
afgestemd op uw vakmensen
Waar de meeste software primair voor de financiële 

afdeling werd ontwikkeld en later met aanhangsels werd 

uitgebreid richting andere afdelingen, draaide Syntess 

Software dit om. We legden de focus op de dagelijkse 

praktijk waar medewerkers in uw organisatie mee te 

maken hebben. In veel gevallen zijn deze medewerkers 

geen financieel onderlegde personen. We ontwikkelden 

een praktijkgericht pakket waarbij iedere medewerker 

zich als een vis in het water voelt. Ook de medewerkers 

van de financiële administratie overigens! We bedachten 

een uniek totaalpakket, modulair opgezet, overal op 

dezelfde manier werkend. Wij bedachten de verregaande 

integratie tussen projectadministratie en service 

& onderhoud. Dit alles resulteerde in de krachtige 

totaaloplossing Syntess Atrium! 

Voor wie is onze vakkundigheid bedoeld?
We bieden geïntegreerde software voor kleine, 

middelgrote en grote bedrijven. In Nederland zijn ruim 

3.000 technisch dienstverleners werkzaam met onze 

softwareproducten. Tot onze klantenkring behoren 

Installatiebedrijven, bedrijven uit de (af )bouwsector, 

nautische sector, onderhoudsbedrijven en bedrijven 

uit de machinebouw. We integreren alle toepassingen, 

van artikel- en materieelbeheer tot en met de financiële 

administratie, in één systeem. Zo onderscheiden onze 

producten zich door hun eenvoud, transparantie, 

branchegerichtheid en aansluiting op de praktijk. 

Wat u van ons mag verwachten:
 ✓  Software waarmee zowel uw vakmensen als 

administratief personeel kan werken. 

 ✓  Projectadministratie en service & onderhoud 

naadloos gesmeed tot één geheel. 

 ✓  Volledige integratie van uw bedrijfsprocessen: van 

calculatie tot buitendienst, van materieelbeheer tot 

eindbalans. 

 ✓  Geen losse koppelingen en dubbele data-invoer die 

uw werk onnodig tijdrovend maken. 

 ✓  Eén partner, van productontwikkeling tot nazorg.

Meer weten? Kijk op www.syntess.nl

Syntess Software:  
vakkundig voor vakmensen
Syntess Software is ontstaan vanuit de praktijk van een technisch dienstverlener en 

heeft bijna 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van praktijkgerichte erp- en mobiele 

oplossingen. Onze vakkennis van uw werkprocessen vormt de essentiële basis voor 

goede software voor uw onderneming. Dit alles in één totaalpakket, modulair opgezet 

met een naadloze integratie tussen projectadministratie en service & onderhoud.

Praktijkgerichte 
software afgestemd 
op uw branche

Installatie

Bouw

Nautisch

Reparatie

Onderhoud

Machine- en installatiebouw

Het lijkt misschien onmogelijk, maar Syntess Atrium biedt alles voor project- en 

servicegerichte bedrijven in één softwarepakket. Alle software voor binnen- en 

buitendienst is en wordt ontwikkeld door onze eigen organisatie. 

Een totaalpakket voor 
elke bedrijfsgrootte
Syntess Atrium is glasheldere software voor project- en 

servicegerichte bedrijven die vooruit willen. Optimaal 

afgestemd op de daadwerkelijke situatie binnen uw bedrijf 

en zo flexibel dat het zelfs met u meegroeit of -krimpt. 

Binnen Syntess Atrium kennen we verschillende edities:

Atrium Entry (2 - 10 fte)
Software die met u meegroeit 

Ons basispakket bestaat uit de onderdelen: 

Artikelbeheer, Relatiebeheer, Brieven, Offertes en 

Verkoopfacturen en een Rapportgenerator. Dit pakket 

is uitbreidbaar met tal van modules zoals: Financiële 

administratie, Werkbonnen, Uren, etc. 

Atrium Professional (5 - 100 fte) 
Totaaloverzicht voor professionals

De softwareoplossing voor uw gehele bedrijfsvoering. 

Van Meer Jaren Onderhouds Prognoses (mjop) t/m 

uitgebreide Financiële dashboards en van Digitale 

Werkbonnen t/m Projecthistorie: Atrium Professional 

biedt het u allemaal. Ook kunt u het aantal gelijktijdige 

gebruikers samenstellen. 

Atrium Enterprise (100 + fte)
Volledig intracomptabel pakket  

Hoofd- en subadministratie zijn volledig geïntegreerd. 

Hierdoor worden uw onderhandenwerk en waarde 

voorraad gejournaliseerd naar het grootboek.

Wilt u een demonstratie of meer informatie? Neem 

contact met ons op via 088 - 40 80 410

Het bedrijf
De Saman Groep is een totaalinstallateur, gevestigd 

te Zierikzee. Er zijn 100 medewerkers actief, zowel 

projectmatig als servicegericht. Het bedrijf heeft de 

afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. 28 jaar 

geleden werd het overgenomen en gemoderniseerd. 

En al 28 jaar gebruiken ze de programmatuur van 

Syntess Software. De tweede generatie software, 

Syntess Atrium, vormt de basis van de bedrijfsvoering. 

De buitendienst
De buitendienst bestaat uit 70 monteurs. Zij voeren 

zowel projectmatige als servicegerichte werkzaam-

heden uit. Vroeger werden de monteurs aangestuurd 

met papieren werkbonnen. De bonnen werden 

‘s morgens op de zaak afgehaald en in de loop van de 

dag weer teruggebracht waarna ze voor de verdere 

afhandeling werden overgetypt. De planning werd met 

kaartjes op een groot bord visueel weergegeven. Met 

de implementatie van Syntess Atrium kwam daar een 

einde aan. Een groot elektronisch scherm geeft precies 

de planning weer en mobiele devices zoals de iPad 

hebben de papieren werkbon definitief verdrongen. 

De werkwijze 
Bij Saman komen veel telefoontjes binnen over 

storingen. Deze worden snel ingevoerd in de werkbon-

nenmodule van Syntess Atrium. Bekende installaties 

worden getoond waarbij alle gegevens kunnen worden 

geraadpleegd als historie. Na invoer komen de werkbon-

nen binnen in de planningsmodule van het Planscherm 

(hierover meer in het artikel ‘Het Syntess Planscherm’ 

verderop in dit Synformatief). De bonnen kunnen nu 

in het Planscherm worden gesleept op buitendienst-

medewerker, specialisme of regio en worden in de nog 

openstaande tijdvakken geplaatst van de betreffende 

medewerker. Dit Planscherm staat draadloos in verbin-

ding met het device van de monteur/vakman.  

Concreet betekent dit dat de monteur ‘s morgens niet 

meer naar de zaak hoeft om bonnen op te halen. 

Zijn lijst met werkzaamheden staat dus klaar en hij 

hoeft alleen de eerste werkopdracht aan te klikken 

waarna de reistijdregistratie start en, eventueel met 

een geïntegreerde routeplanner, de medewerker naar 

het juiste adres stuurt. Aangekomen klikt de monteur 

op ‘start werkzaamheden’. Hierbij stopt de reistijd, start 

de ‘werktijd’ en op de zaak verschijnt er een icoon 

van gereedschap in het Planscherm i.p.v. een rijdende 

auto. De planner weet dus altijd wie werkt en wie rijdt. 

Na uitvoering werk kan de monteur materiaal boeken 

op de bon. De meest gebruikte materialen staan als 

keuzemenu op zijn iPad. De monteur heeft dan gedrukt 

op ‘einde werkzaamheden’. Reis- en werktijd zijn 

automatisch berekend en staan naast de geregistreerde 

materialen. De klant kan een handtekening plaatsen 

en de werkbon wordt automatisch teruggestuurd naar 

de zaak. Het geplande tijdvak (inschatting vooraf) krijgt 

na afhandeling de juiste lengte. Is hij eerder klaar, dan 

vallen er gaten tussen de afspraken. Deze zijn visueel 

direct herkenbaar en kunnen desgewenst worden 

opgevuld met nieuwe bonnen. 

De facturatie wordt een peuleschil 
Een afgehandelde werkbon staat klaar bij de  

administratie. Afhankelijk van het soort werk waarop 

deze betrekking had, wordt de bon gefactureerd of  

dient deze in de nacalculatie terecht te komen. De 

teruggezonden bon staat al compleet ingevuld klaar met 

reistijd, uren en materialen. De gegevens zouden aange-

past kunnen worden (afrondingen bijvoorbeeld) en worden 

na akkoord afgevinkt. De facturering start automatisch en 

de financiële administratie wordt bijgewerkt. 

Sneller factureren is sneller betaald krijgen 
Hoe sneller u factureert, hoe sneller uw geld binnen is. 

Met de Syntess webwerkbon wordt dit realiteit!

www.syntess.nl www.syntess.nl

Buitendienstautomatisering is een actueel onderwerp. De in 

Zierikzee gevestigde Saman Groep kan zich geen andere 

werkwijze meer voorstellen.



Synformatief

Projecten versus service
Projecten (verbouw en nieuwbouw) en service (service 

en onderhoud) zijn twee verschillende disciplines die 

veel bedrijven beide beheersen. Bij ver- en nieuwbouw 

gaat het om eenmalige projecten. U calculeert, offreert 

en voert uit. Tenminste, wanneer u na de eerste twee 

fases de opdracht krijgt. Na de oplevering is de 

be moeienis van het installerende bedrijf in principe 

afgelopen. Bij serviceprojecten loopt het anders. Dat zijn 

doorlopende projecten. Met een bepaalde regelmaat 

worden er werkzaamheden uitgevoerd op basis van een 

planning. En op ad-hocbasis worden storingen verholpen. 

Meestal worden verschillende pakketten/databases of 

softwareonderdelen gebruikt om beide disciplines te 

beheersen. In onze ogen onoverzichtelijk en inefficiënt.

De overeenkomsten
Want naast de verschillen zijn er ook belangrijke 

overeenkomsten. Voor zowel projecten als service zal 

men werkbonnen willen gebruiken. In veel bedrijven 

werken dezelfde mensen aan beide projectvormen. 

En zowel projecten als service vragen om calculatie, 

planning, kostenboeking, bepaling van onderhanden 

werk, etc. Goedbeschouwd zijn er veel meer overeen-

komsten dan verschillen. Denk bijvoorbeeld ook aan 

basisgegevens als opdrachtgever, werkadres, bestel-

lingen en nog veel meer.

Het Syntess Planscherm
Real-time inzicht, sneller schakelen  
en efficiënter plannen

Projecten en service: naadloos 
geïntegreerd in Syntess Atrium 
 

Als producent van erp-software voor project- en 

servicegerichte bedrijven hebben we de planning 

geheel geïntegreerd in de productlijn Syntess Atrium.

Het Planscherm biedt u de mogelijkheid om activiteiten 

en uren in te plannen over een bepaalde periode. U kunt 

het Planscherm ‘voeden’ vanuit de werkbonnen-module. 

De aangemaakte werkbonnen verschijnen automatisch 

in het onderdeel ‘Te plannen opdrachten’. Als gebruiker 

kunt u gemakkelijk de werkopdrachten inplannen, 

dankzij een ‘drag & drop’-functionaliteit. Het is ook 

mogelijk om direct een datum te selecteren en op die 

dag opdrachten in te plannen; en eventueel volgende 

dagen als het meer dan acht uren betreft.

Overzichtelijk
Het Syntess Planscherm is helder en uiteraard zeer 

overzichtelijk. Toch is het ook een functioneel rijke 

module, om aan de eisen en wensen van zelfs de 

meest kritische gebruiker te kunnen voldoen. Zo kunt u 

groepen medewerkers of afdelingen definiëren, zodat de 

planner zich specifiek kan bezighouden met het inplan-

nen van een bepaalde groep of afdeling. De planner 

switcht heel eenvoudig van de ene naar de andere 

groep of bekijkt de totale planning als dit nodig is.

Het Planscherm stelt de planner in staat om routes vanaf 

huisadressen naar de eerste opdracht of van de ene 

naar de andere opdracht uit te rekenen, zonder dat hij 

het Planscherm hoeft te verlaten. Er is een standaard 

webservice aanwezig met Google Maps. Ook meerdere 

monteurs of vaklieden tegelijk inplannen op één 

opdracht is geen obstakel voor het Planscherm.

Andere activiteiten
Naast de zogenoemde regieklussen kunt u het 

Planscherm ook gebruiken voor projecten of andere 

activiteiten en zelfs voor andere afdelingen. Denk aan 

interne of externe managementvergaderingen, dokter- 

en specialistenbezoek, opleidingen, vakantieverlof en 

nog veel meer. Het resultaat is wel zo helder. Volledig 

inzicht in de planning van de hele organisatie. 

Om onderscheid te maken in de verschillende 

planningsmogelijkheden, kunt u het scherm zelf 

inrichten en alle taken/opdrachten voorzien van een 

specifieke kleur. Zo is in één oogopslag te zien wie wat 

doet. Ook is het mogelijk om de planning te printen, 

statistieken te zien en planningsrapportages te maken.

Mobiele Werkbon
De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo kunt u bijvoorbeeld 

ook gebruikmaken van onze extra functionaliteit 

‘Mobiele Werkbon’ op basis van webtechnologie: de 

Webwerkbon.  Hiermee kunt u vanuit de planning 

werkopdrachten doorzetten naar de buitendienst. Door 

middel van verschillende iconen, die staan voor ‘ontvan-

gen opdracht’, ‘rijden naar opdracht’, ‘aan het werk’, en 

‘vertrek’ is ook  de actuele status per opdracht en het 

verloop van de betreffende dag perfect inzichtelijk voor 

de planner.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan 

contact op met ons verkoopkantoor in Gorinchem.  

Bel: 088 - 40 80 410 of mail ons via verkoop@syntess.nl
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De combinatie van het ontwikkelen van een installatie en het uitvoeren van service en onderhoud 

is typerend voor project- en servicegerichte bedrijven. Syntess Software heeft hiervoor een 

nieuw concept ontwikkeld. Twee ogenschijnlijk verschillende toepassingen vloeien samen tot één 

eenduidige manier van werken.

installatie horen. Ook houdt u de service- en kosten-

historie per installatie bij. En om alles compleet te maken: 

ook van het betreffende gebouw/object kunt u alle 

relevante gegevens bijhouden. Bijvoorbeeld de beheerder, 

het adres en telefoonnummers. Bijzonder is dat het 

gebouw als ingang voor de serviceadministratie fungeert.

Voor meer informatie betreffende software voor 

project- en servicegerichte bedrijven, neem contact op 

met een van onze medewerkers op 088 - 40 80 410 of 

ga naar www.syntess.nl
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Meervoudig Olympisch- en wereldkampioen  
Ireen Wüst heeft een groot supporter
Syntess Software heeft in de mentaliteit van Ireen, 

haar gedrevenheid en sympathieke presentatie, haar 

fantastische prestaties en haar Hollandse imago een 

passend beeld gevonden. Het spreekt voor zich dat wij 

als organisatie ontzettend trots zijn met deze topatleet. 

Niet ieder softwarebedrijf heeft een dergelijk atleet als 

ambassadeur op het internationale podium!

Syntess Software houdt zich succesvol bezig met het 

ontwikkelen van ingenieuze softwareoplossingen; Ireen 

staat borg voor grote prestaties op schaatsgebied. 

Nederlands beste sportvrouw aller tijden is verbonden 

aan ons bedrijf. Dat vraagt ook om ambitie vanuit onze 

organisatie. De missie van Syntess Software is immers 

bedrijven de beste software te bieden met de hoogst 

mogelijke mate van klanttevredenheid. Een missie 

waarbij ons bedrijf zeker geïnspireerd wordt door de 

prestaties die Ireen levert.

Samen met Ireen naar de top (van de Galibier)
Voor het tweede jaar op rij nam een team van Syntess 

voor het goede doel deel aan de beklimming van de Col 

du Galibier, een ruim 2.600 meter hoge berg bij Valloire. 

De naam van het evenement luidt ‘Fiets voor een huis’ 

waarvan Bauke Mollema de ambassadeur is. 

Ireen vergezelde het Syntess-team en beklom met 

haar racefiets de berg. Alle 12 deelnemers van Syntess 

bereikten de top. Hiermee werd ruim € 12.000,- bijeen-

gebracht om in Bangladesh 12 woningen te bouwen 

voor minderbedeelden.

Het organiseren van werk dat verricht moet worden, vergt een vorm van planning. 

Hiervoor gebruiken bedrijven vaak externe programma’s als Excel, Outlook of een 

planbord aan de muur. Het Planscherm van Syntess Atrium is integraal onderdeel van  

het pakket en realiseert een krachtige rendementsverbetering in uw bedrijf.

Het Syntess Atrium concept
Syntess Atrium heeft de projecten en service onder-

gebracht in een nieuw, overkoepelend concept.  

De basis hiervan is de projectenlijst, waarin projecten 

en service gezamenlijk zijn opgenomen. Vanuit de 

projecten lijst kunt u de hele administratieve en logistieke 

afhandeling op dezelfde wijze uitvoeren. Er is alleen 

verschil waar dat echt nodig is. Zo kunnen service-

projecten op periodieke basis worden gefactureerd. En 

voor de planning van de periodieke werkzaamheden is 

er een aparte functie. Maar voor verreweg het grootste 

deel is de verwerking gelijk. Eenduidigheid en synthese 

van applicaties zijn hier de sleutelwoorden. Het nieuwe 

concept anders geformuleerd: een servicecontract is 

binnen Syntess Atrium een periodiek project. Hiermee 

zijn alle verschillen in werkwijzen geëlimineerd.

Gebouwen en installaties
U kunt met Syntess Atrium reguliere en serviceprojecten 

koppelen aan gebouwen of objecten. Een object kan  

een schip, een container, een voertuig of anderszins zijn. 

De installaties kunnen een ontwerp zijn (nieuwbouw), 

maar ook de daadwerkelijke installatie ter plekke.  

Van deze installatie kunnen relevante gegevens worden 

bijgehouden. Bijvoorbeeld een lijst van componenten,  

maar ook meetgegevens, stek-gegevens of 

Borg-gegevens. Eigenlijk alle gegevens die bij die 

Syntess en Ireen Wüst 
supporten elkaar!

De planner switcht heel 

eenvoudig van de ene  

naar de andere groep  

of bekijkt de totale  

planning als dit nodig is


