
Synformatief  

Najaar 2018nieuwsbrief voor project – en servicegerichte bedrijven

Waarom het digitaliseren van uw  
werk- en serviceprocessen essentieel is
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Door digitalisering, technologische innovaties en het tekort aan personeel wordt de technische 

dienstverlener gedwongen tot een efficiëntere manier van werken. De focus is hierbij gericht op 

samenwerking, klantgerichter werken en het digitaliseren van uw werk- en serviceprocessen.  

Mobiel en online werken heeft niet alleen de toekomst, maar maakt dit alles nu al mogelijk.

Aanstormende trends en ontwikkelingen 
In dit Synformatief richten we ons op de toekomst. 
Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen 
volgens Syntess Software, die ervoor zorgen dat ook 
u genoodzaakt bent om mee te gaan. We denken hier 
graag samen met u over na, om te kunnen garanderen 
dat onze software voor u een onmisbaar gereedschap 
is, dat nauwkeurig is afgestemd op deze trends. 
Technologie is in deze geen opzichzelfstaand doel, 
maar een instrument om doelen te bereiken. Met deze 
gedachte in het achterhoofd ontwikkelen we al ruim 30 
jaar technologieën en producten waarmee u te allen 
tijde optimaal gebruik kunt maken van aanstormende 
trends en ontwikkelingen om uw doelen te realiseren. 

Digitale serviceverlening en samenwerking
Zakendoen in de technische markt draait om 
vertrouwen. Persoonlijke aandacht voor de klant, 
partners en technische (detail)kennis zijn erg belangrijk. 
Dat zijn begrippen die vanzelfsprekend zijn. Wat minder 
vanzelfsprekend is dat moderne serviceverlening 
verder gaat dan fysieke contactmomenten, of zorgen 
dat je als bedrijf bereikbaar bent via de telefoon of 
mail. Door de mogelijkheden die digitale innovaties ons 
bieden komt de nadruk steeds meer te liggen op het 

optimaal verlenen van service aan klanten, het creëren 
van nog efficiëntere samenwerkingsprocessen en de 
behoefte aan selfservice. Om aan deze behoeften 
te kunnen voldoen, is het delen van informatie via 
verschillende kanalen en tools, op ieder moment van 
de dag, van cruciaal belang. 

Behoefte aan realtime inzicht en selfservice
De overstap naar digitale serviceverlening begint bij 
uw doelgroepen door-en-door te kennen en goed te 
snappen waar hun servicebehoefte ligt. En als u dat 
kunt, dan pas kunt u bepalen welke technologie gaat 
helpen om uw doelen en indirect ook de doelen van 
uw klant te bereiken. Ook u ontkomt niet aan deze  
ontwikkeling richting digitale serviceverlening en zal 
moeten innoveren om meer efficiency te bereiken.  
De klant is mondiger dan ooit en wil vanuit zijn eigen  

 
stoel zaken direct zelf regelen. De gewenning aan  
e-commerce toepassingen zoals Bol.com of Coolblue 
zorgen dat er ook een verwachting ontstaat voor 
soortgelijke diensten van andere leveranciers.  
Hiervoor zetten technische dienstverleners digitale 
serviceportalen in. Een digitaal serviceportaal is een 
website of app waarop klanten kunnen inloggen.  
De inzet hiervan heeft twee directe voordelen. 
Enerzijds zorgt geautomatiseerde selfservice voor 
tevredenere, zelfredzame klanten. Aan de andere kant 
hebben bedrijven minder operationele kosten.  
Klanten bellen minder en staan daardoor minder vaak 
in de wacht. Ze doen ook zelf de storingsintakes 
en andere administratieve handelingen. Via digitale 
formulieren vullen ze uw database en kunnen ook 
gelijk een foto van de situatie meesturen en dat 
neemt u werk uit handen. Verder kunnen zij hun 
opdrachthistorie bekijken, facturen inzien en nieuwe 
storingen melden. Het systeem genereert bij een 
storing direct een planning waarmee klanten zelf 
afspraken maken op het moment dat het hun uitkomt. 
De bevestiging van de afspraak kan via e-mail, SMS of 
brief verstuurd worden of direct in de digitale agenda 
van de klant worden gezet. Een aantal uur voor het 
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bezoek stuurt het systeem nog een melding naar de klant 
ter herinnering en hiermee worden “niet thuis”-situaties 
gereduceerd. Een digitaal serviceportaal biedt dus niet 
alleen meer service voor de klant, maar een goed gebruik 
kan ook de operationele kosten reduceren. 

Data-uitwisseling van systemen 
ERP-systemen worden ook wel systems-of-record 
genoemd, het vastleggen van data. Nu en in de 
toekomst blijft dit ook een belangrijke taak. Organisaties 
sturen met deze data hun eigen bedrijfsprocessen en 
beslissingen aan. Nieuwe samenwerkingsvormen en 
productiemethoden vereisen dat de data van het ERP-
systeem ook samengevoegd moeten kunnen worden 
met data uit andere systemen, zodat er vergaande 
automatisering ontstaat om opkomende keteninnovaties 
te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan 3D-printers 
en robotica die aangestuurd worden door data vanuit 
uw bedrijfssoftware. Bij deze nieuwe methoden kunnen 
er ook nieuwe productieketens ontstaan. Wie print er 
bijvoorbeeld het onderdeel dat u nodig heeft? Doet u 
dit zelf, of wordt de data naar een specialist gestuurd 
die u voorziet van het perfecte passtuk tijdens de klus? 
Een vernieuwing die een verandering teweegbrengt in 
de samenstelling of de werkwijze van een keten leidt tot 
nieuwe samenwerkingsverbanden, waarin nieuwe rollen 
zijn weggelegd voor zulke specialisten.
Door de snelheid waarmee innovaties en veranderingen 
elkaar opvolgen, wordt de wereld steeds complexer. 
Het is voor steeds meer bedrijven uitgesloten om alle 
nieuwe ontwikkelingen zelf onder de knie te krijgen. 
Samenwerking is dus de oplossing om relevant te blijven 
en sneller te leren omgaan met nieuwe technieken.  
En om te zorgen dat je ook mee kunt gaan is een open 
systeem met flexibele data-uitwisseling mogelijkheden 
een must geworden.

ERP in de Cloud 
We verwachten dat over enkele jaren een substantieel 
deel van de bedrijven hun ERP-informatie vanuit de cloud 
omgeving zal halen. Informatie wordt in deze situatie niet 
meer op één lokale server ondergebracht. Brokjes van 
informatie en gewenste functionaliteiten komen uit een 
pakket van specifieke, flexibele, schaalbare oplossingen 
uit de cloud, die in combinatie met de informatie ‘binnen 
de bedrijfsmuren’ (on premise) de gebruikers, klanten 
en partners zal bedienen. Denk hierbij aan tools voor 
het werkveld die inspecties vergemakkelijken en 
eventuele vervolgafspraken en acties direct kunnen 
vastleggen vanaf de smartphone, terwijl de financiële 
onderdelen die zich voornamelijk op kantoor afspelen 
nog via de traditionele manier in de kantoorapplicatie 
(on premise) worden verwerkt. Of uw monteurs die met 
een digitale werkbon alle informatie bij zich hebben en 
door de planning vanuit kantoor automatisch worden 
aangestuurd. Deze hybride systemen, die een combinatie 
vormen van cloud en on premise oplossingen, vormen 
een evolutionaire stap naar de volgende generatie van 
ERP-software. Hiermee zal een flexibeler en sneller te 
implementeren ERP-systeem ontstaan. Weg met de tijden 
waarin een ERP-implementatie jaren kan duren. Software 
moet zich snel kunnen aanpassen aan veranderende 
markten en bedrijfsmodellen. 

Nu al voorbereiden op de toekomst 
Syntess Software timmert aan de weg wanneer het 
gaat om deze trends en ontwikkelingen. Zo bieden we 
inmiddels al verschillende hybride cloudapplicaties aan, 
waaronder het Klantportal en Internetplannen om uw 
klanten te kunnen bedienen door middel van digitale 
serviceportalen. Bovendien kijken we constant naar 
manieren om processen te optimaliseren door middel 
van data-uitwisseling zoals webselectie. Hiermee kunt 
u artikelen zoeken en selecteren op de website van uw 
leverancier en met een druk op de knop deze artikelen 
overnemen in onze software voor verder gebruik. 
In een markt waarbij producten of diensten gemakkelijk 
inwisselbaar zijn met die van een concurrent, is op de prijs 
na, de service immers het belangrijkste onderscheidend 
vermogen. Met ons ERP-systeem Syntess Atrium, 
geïntegreerd met onze cloudoplossingen, heeft u de juiste 
gereedschappen om een uitstekende service te bieden, 
zodat u zich nu en in de toekomst kunt onderscheiden.

Klaar zijn voor  
de toekomst
Door gebruik te maken van onze 

cloudoplossingen kunt u uw interne 

bedrijfsprocessen nog beter 

optimaliseren, maar het biedt u ook 

de mogelijkheid om efficiënter samen 

te werken met ketenpartners en 

met uw klanten. En vooral dit laatste 

is een belangrijke eigenschap van 

cloudoplossingen. 

Samenwerken in de cloud
In een toenemende mate vindt samenwerking digitaal 
en in de cloud plaats. Het grote voordeel van de 
cloud is namelijk de 24/7 beschikbaarheid van uw 
data, vanaf elke locatie. Daarmee wordt het delen 
van toegang tot stukjes van deze databron met 
anderen steeds eenvoudiger. Als serviceverlening 
en samenwerking in uw doelenlijst voorkomen, 
dan zijn het hybride ERP-systemen met data-
uitwisselingsmogelijkheden die u verder gaan helpen. 

Onze oplossingen
Syntess Atrium is zo’n hybride ERP-systeem en 
biedt u diverse geïntegreerde cloudoplossingen. 
Denk aan ons klantportal, dat uw klanten dagelijks 
inzicht geeft in de activiteiten die zijn ondernomen 
aan hun objecten en installaties. Het aansturen 
van uw buitendienst via een smartphone of tablet. 
Het importeren van actuele artikelinformatie 
via Artikelbeheer.nl op basis van uw eigen 
inkoopcondities. Het kunnen indienen van nieuwe 
storingsmeldingen die gelijk in uw administratie 
klaar staan. Maar ook het informeren van uw klant 
over geplande bezoeken, en om reeds gemaakte 
afspraken te verzetten, waardoor de kans op niet-
thuis situaties worden gereduceerd. 

 Relatie App 
Mobiel toegang tot uw gehele relatiebestand

Webwerkbon
Direct inzichtelijke digitale werkbonnen

Weburen
Digitale urenregistratie voor uw buitendienst

Webbestellen
Altijd en overal bestellingen plaatsen

Webacties
Onderweg op te volgen acties aanmaken

Klantportal
Een digitaal serviceportaal voor uw relaties

Internetplannen
Flexibel onderhoudsbezoeken afspreken

De meerwaarde van Internetplannen
Flexibel plannen samen met de klant
Waar we vroeger de telefoon gebruikten om bijvoorbeeld een storing  

te melden bij een bedrijf, doen we dat tegenwoordig liever online.  

Ook de onderhoudsdatum wordt steeds vaker online overeengekomen.  

Via Internetplannen kunt u samen met de klant een datum en tijd afspreken.  

De werkbonnen worden vervolgens automatisch ingepland bij uw vakmensen.

Verbeter uw service met het Klantportal
Opdrachtgevers willen niet alleen online plannen, ze willen ook op ieder moment de stand 

van zaken online kunnen inzien. Dagelijks zien welke activiteiten er zijn ondernomen aan hun 

installaties/objecten. Ook willen ze zien welke facturen zijn verstuurd en de bijbehorende inhoud 

bekijken, zoals werkbonnen die uw vakman heeft verwerkt. Daarnaast neemt de wens toe om zelf 

een bon te kunnen produceren voor de uitvoerende partij. Het Syntess Atrium Klantportal voorziet 

in dit alles. Lees hierover verderop in dit Synformatief.

De onderhoudswerkbon wordt aangemaakt 
Vooraf definieert u beschikbare tijdvakken en 
aangewezen monteurs, zodat Internetplannen  
slim rekening kan houden met uw planning.

Klant ontvangt aankondiging van het onderhoud
Per e-mail of brief ontvangt de klant de voorgestelde 
datum en een link naar Internetplannen. De klant kan 
akkoord gaan of de afspraak verzetten.

Akkoord
 Zodra de klant akkoord gaat met 
de gekozen datum, wordt er een 
bevestigingsmail verzonden.

De werkbon wordt in uitvoering gezet
Zodra uw planner de werkbon in uitvoering zet, 
heeft uw monteur via de digitale werkbon direct 
inzicht in zijn werkzaamheden.

Uw planning is aangepast
Er staat direct een werkbon klaar 
bij de juiste datum en monteur  
in uw Planscherm.

Afspraak verzetten 
De klant kan de afspraak desgewenst 
verzetten naar de door u vooraf 
gedefinieerde tijdvakken.

Geen reactie? 
Reageert de klant niet, dan 
kan deze een herinneringsmail 
ontvangen of nagebeld worden.

Internetplannen kan binnen uw eigen 
website functioneren, hetgeen bijdraagt 
aan een professionele uitstraling.

TIP:
Klantportal

samen met

Internetplannen
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Door de snelheid waarmee 
innovaties en veranderingen 
elkaar opvolgen, is een open 
systeem met flexibele data-
uitwisseling mogelijkheden 

een must geworden.
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Op dit moment sluit Julian Schotborgh aan bij ons 
gesprek. Julian, 22, is student Elektrotechniek & 
Embedded Systems en heeft net een stageperiode bij 
Verweij achter de rug. Hij heeft hierbij veel praktische 
ervaring opgedaan met Syntess Atrium en de 
cloudapplicaties. 

Installatie, deelinstallatie en inspectie
Julian vertelt: “Verweij heeft vijf servicemonteurs in dienst 
die sinds het in gebruik nemen van Syntess Atrium bij 
Verweij direct live zijn gegaan met de Webwerkbon 
en Weburen. Voor hen is het essentieel om inzage te 
hebben in de objecten (gebouwen), installaties, historie, 
foto’s, en andere relevante bestanden. De Webwerkbon 
is geheel integraal opgezet met de kantoorapplicatie, 
waardoor deze informatie (mits ingevoerd) direct 
beschikbaar en klaar voor gebruik is.” 
Hij gaat verder: “We voeren ook inspecties uit. Voorheen 
gebeurde dit op locatie met papieren bonnen (meten, 
waarden opschrijven, foto’s maken) die vervolgens in een 
dag of twee allemaal werden overgetypt.” Dit proces was 
inefficiënt en wilden we verbeteren. Hierin heb ik een 
kartrekkersrol vervuld. Naast het eenmalig registreren 
van de installaties zijn van de specifiek te keuren 
onderdelen zogeheten deelinstallaties gemaakt. Dit is 
om een checklist conform de NEN-normering mogelijk 
te maken. De NEN 1010 heb ik geheel gedigitaliseerd 
met de Atrium-functionaliteit checklist (Syntess Atrium 
formuliergenerator).” 
“Onze servicecoördinator, Ricardo Verspeek, verdiepte 
zich in de NEN 3140 en 1010, want de inspecteurs van 
Verweij moeten volgens beide normeringen kunnen 
controleren. Het digitaliseren van de inspecties is 
inmiddels volledig afgerond en in gebruik, wat naast  
een professionaliseringsslag ook veel rendement 
oplevert. De digitale inspecties zijn gekoppeld aan de 
installatie en/of deelinstallatie en worden automatisch 
als bestand meegenomen in de aanmaak van de digitale 
werkbon. Bij het technisch gereedmelden van de 
werkbon worden vervolgens direct de checklisten en 
inspecties digitaal verwerkt, en desgewenst beschikbaar 
gesteld aan opdrachtgevers. Overtypen, archiveren of 
werken met papier behoort hiermee tot het verleden.” 
zegt Julian afsluitend.
 
De digitale visie van Verweij
Roel neemt het weer over. “Het succesvolle proces met 
de inspecties via de iPad was onderdeel van iets groters. 
Er was namelijk een digitale visie aan het ontstaan. 
Daarvoor gebruikte ik onder andere de branche radar 
CONNECT2025. Dit beschrijft de toekomst van de 

installatietechniek. Het blijft echter niet bij het bedenken 
van de visie, deze moet ook worden gedragen. Daarom 
heb ik op de jaarlijkse bedrijfsbijeenkomst deze visie 
gedeeld met iedereen die werkzaam is bij Verweij. 
Iedereen moest erbij betrokken worden. Alle monteurs 
werden, ongeacht de leeftijd, uitgerust met een iPad 
die ook privé gebruikt mag worden. Hierop ontvangen 
ze de bonnen, verwerken ze urenstaten, en zien ze de 
inspecties en tekeningen. De investering was in één 
maand - echt waar - terugverdiend. Had ik veel eerder 
moeten doen.”
“Binnen twee weken na de introductie van de Weburen 
was alles operationeel. Nu ontvangen we binnen een 
week alle urenstaten, wat onze hele administratieve 
doorstroom heeft verkort. In 2015 zijn we het papieren 
archief stap voor stap gaan digitaliseren, uiteindelijk is het 
restant ook al vernietigd.” 

Vroeger en nu
Het is duidelijk dat de impact van digitaal werken  
groot is. Roel noemt ter inspiratie, uit verse herinnering, 
nog enkele voorbeelden: “Ik herinner me de tijd van de 
papieren bonnen, waarbij er een extra boekje in de auto 
lag voor ‘lege’ bonnen. Dat is niet meer van deze tijd.  
De monteur kan nu zelf vanaf het device bonnen 
aanmaken en daarbij profiteren van alle reeds aanwezige 
klant-, installatie-, en historiegegevens. Inmiddels hebben 
we ook de eigen werkplekinspectie met de Webwerkbon 
gekoppeld aan het daarvoor aangemaakte project ‘ARBO 
Werkplekinspectie.’ Altijd actueel en digitaal beschikbaar!” 
besluit hij met gepaste trots. 

Het implementeren van veranderingen
“Het klinkt allemaal mooi”, prikkel ik Roel, “maar 
hoe hebben de mensen op de werkvloer al deze 
veranderingen, in relatief korte tijd doorgemaakt?”  
Roel antwoordt: “Ik heb iedereen deelgenoot gemaakt 
van de voornemens en duidelijk gemaakt dat het zonder 
hun hulp moeilijk wordt. In de kantine werden Syntess 
toolbox meetings gehouden om toelichting te geven.  
We hebben zelfs een periode eens per week een avond 

vier uurtjes met Syntess geoefend in een daarvoor 
opgezette testomgeving. Dit om de implementatietijd 
zo kort mogelijk te houden en zonder de dagelijkse 
processen te verstoren. Want oefening baart kunst. 
Afsluitend hebben we ook mensen ge-audit, gevraagd 
om zaken voor te doen. Dit werkte goed.” aldus Roel. 

Tips van Verweij voor Syntess
Net als Verweij willen wij ook continu verbeteren. 
Daarom vraag ik of ze nog verbeterpunten hebben. 
Julian geeft ons twee wensen door. Allereerst vind hij 
de ruimte in karakters (500) om een tekst te schrijven 
bij een inspectievraag te klein. Ten tweede zouden er 
meer mogelijkheden voor verschillende lay-outs bij de 
documenten beschikbaar gesteld kunnen worden via het 
portal. Dit huiswerk heb ik meegenomen. 

Tips van Verweij voor bedrijven die willen digitaliseren 
Als ik Roel vraag om tips voor bedrijven die deze stappen 
nog niet gemaakt hebben, begint hij met een opvallende: 
“Laten we stoppen met de traditionele bouwvak, daar 
is het te druk voor. Met een slimme planning kun je 
deze periode goed met kwalitatief werk vullen. Wat de 
automatisering betreft, ga zo snel mogelijk profiteren van 
de digitale urenstaten. Het werkt op tablet en telefoon, 
zonder lokale installatie of app. Het doet het direct en is 
heel snel operationeel. Bereid de komst van een nieuw 
ERP-pakket, of digitaal proces, goed voor. Masseer je 
personeel door ze erbij te betrekken. Maak duidelijk wat 
het doel is en hoe dat samen bereikt kan worden.  
Verder is het heel belangrijk om duidelijk een harde 
datum te stellen waarop je live gaat. Geen uitzonderingen 
maken. De beloning is groot. Geen stress als je live gaat, 
zorg voor de zekerheid dat de belangrijkste gebruikers 
en de consultant ter plaatse zijn voor last-minute vragen. 
Samengevat: faciliteren, werk naar de datum toe, en live!”

www.syntess.nl© 2018 Syntess Software

Verweij Elektrotechniek:  
“Het digitale werken is de toekomst”
Steeds meer bedrijven zien in dat het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen efficiency en rendement 

oplevert. Zo ook Verweij Elektrotechniek Nieuwegein. In hun uitgave ‘Verweij VIP’ met thema  

‘Continu veranderen en Verbeteren’ vertellen zij over de digitaliseringsslag die ze gemaakt hebben 

waarbij zij inspecties uitvoeren met de iPad in de hand. Hierbij maken ze gebruik van Syntess Atrium en 

enkele van onze cloudoplossingen. Verkoopdirecteur Ron Hessing ging langs voor het hele verhaal.

Kennismaking met Verweij
Het is met bijna 30 graden buiten zeer warm te noemen 
als ik op weg ben naar Nieuwegein. En onwillekeurig 
moet ik even denken aan de tijd waarin het verre van 
vanzelfsprekend was dat je auto airconditioning had. 
Hoe ging dat toen? ARKO (Alle Ramen Kunnen Open) 
en de blower op standje 100 waren de enige oplossing. 
Voor nu, lang leve de vooruitgang. Daar kan Verweij 
ook over meepraten. Het ontvangst is vriendelijk en 
professioneel, en met een kop koffie in de hand maak ik 
kennis met huidig directeur Roel van Stokkum. Roel kwam 
in 2010 bij Verweij in dienst en nam het familiebedrijf in 
2016 over. Als zelfstandig bedrijf gaat het Verweij met 
zijn 65 medewerkers goed af, ook wel te zien aan de 
verbinding met inkoopbureau DGC (inkoopomzet 2017 
€200.000.000,-).
Verweij Elektrotechniek realiseert gecertificeerde 
elektrotechnische installaties en is specialist als het gaat 
om energiebesparing. In de 61 jaar sinds de oprichting 
is er ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan 
projecten, van kleinschalige woningbouw tot omvangrijke 
utiliteitsbouw en van uitbreiding van bestaande  
 

 
 
installaties tot complexe, innovatieve projecten.  
Naast de elektrotechniek is Verweij ook bewezen en 
beproefd actief in de brandbeveiliging, inbraakbeveiliging 
en toegangscontrole. Op ICT-gebied adviseren, plaatsen 
en onderhouden zij gecertificeerde ICT-systemen en 
datanetwerken. Voor advies over energiebesparende 
maatregelen staat Verweij voor zijn klanten klaar, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzorgen door de 
controle en beheer van alle installaties. Verweij voert 
noodzakelijke inspecties uit volgens NEN-normeringen 
zoals de 1010 en 3140. Al met al is Verweij een veelzijdig 
en betrouwbaar bedrijf met een grote staat van dienst. 

 
Een stap vooruit in automatisering
Jaren geleden begon Verweij met het geïntegreerde 
softwarepakket Syntess Prisma, waarvan de oorsprong 
ligt in de DOS-tijd. Na een gedegen selectietraject is er 
gekozen voor de overstap naar Syntess Atrium.  
Als ik hem vraag naar de verschillen, steekt hij  
enthousiast van wal met de volgende punten: 

1.  Het Dashboard valt goed in de smaak. De visuele 
stand van zaken - afhankelijk van de hoeveelheid 
gemaakte afspraken, het aantal uitgebrachte offertes, 
en de periodieke omzet per afdeling - worden 
samengebracht tot een liquiditeitsprognose. 

2.  De Projectenplanning als tool voor het plannen  
op langere termijn is ook nieuw.

3.  De manier van filteren (op het scherm alleen die 
informatie zien die gewenst is) werkt prettig. 

4.  Het kunnen maken van persoonsgebonden 
opstartmenu’s is overal toegepast. 

5.  Maar de belangrijkste (en meest renderende) 
verschillen zijn de cloudapplicaties ‘Syntess 
Webwerkbon’ en ‘Syntess Weburen.’

“De belangrijkste (en meest 
renderende) verschillen zijn  

de cloudapplicaties  
Syntess Webwerkbon en  

Syntess Weburen.”

“De investering was in 
één maand - echt waar - 

terugverdiend. Had ik veel 
eerder moeten doen.”

Is uw bedrijf ook toe aan digitalisering?
Om een succesvolle stap vooruit te maken met 
automatisering moet u eerst goed nadenken over 
de gevolgen voor de inrichting en verwerking 
van uw bedrijfsprocessen, de inzet en capaciteit 
van uw personeel, het draagvlak en de bijkomende 
risico's en valkuilen. Hier kunt u meer over lezen in 
onze whitepaper ‘De keuze voor het automatiseren 

van de technische buitendienst: Vier belangrijke 

basisvragen voor een goede beslissing’.
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Objecten
 Dit tabblad biedt een totaalbeeld van alle 
objecten van uw klant, weergegeven als 
tegels met een foto van het object voor 
directe visuele herkenning. Per object ziet 
u tevens alle aanwezige installaties en de 
volledige werkbonhistorie. 

Installaties
 Een overzicht van alle installaties van uw 
klant. Deze zijn ook via het betreffende 
object zichtbaar. Per installatie worden de 
werkbonhistorie en de extern gekoppelde 
bestanden getoond. Bij koeltechnische 
installaties wordt ook het logboek getoond. 

Werkbonnen
 Een overzicht van alle werkbonnen die 
voor een klant zijn uitgevoerd. Binnen 
dit overzicht kunt uw klant de bonnen 
gemakkelijk en snel opzoeken door  
middel van het nummer, de titel of zijn  
eigen referentie.

Internetplannen
Via internetplannen kan uw klant een 
afspraak voor onderhoud bevestigen of 
verzetten. Wanneer de afspraak is bevestigd 
ontvangt u direct de werkbon in uw systeem, 
zo is het gehele proces voor beide partijen 
een stuk efficiënter geworden.

Storingen melden
Uw klant heeft de mogelijkheid om een 
storing aan een installatie direct bij u aan 
te geven door de knop ‘Storing Melden’ te 
gebruiken. In uw Atrium-administratie levert 
dit een nieuwe werkbon op, zodat u zo snel 
mogelijk in actie kunt komen. 

 Correspondentie
Met deze functie worden alle brieven die 
u heeft opgesteld voor een klant bij elkaar 
getoond. Dit is onafhankelijk van of dit 
mailings, aanmaningen, brieven of offertes 
betreft. Tevens staan hierbij ook de brieven 
die zijn gekoppeld met MS-Word.

Verkoopfacturen
Inzicht in een complete lijst met verzonden 
facturen, inclusief extra gegevens, zoals 
vervaldata en de betaalstatus.  
De mogelijkheid om facturen als PDF te 
downloaden is handig voor als uw klant een 
eerder verzonden versie niet meer heeft.

Autorisaties zelf instelbaar
In Syntess Atrium kantoor heeft u 
mogelijkheden om per document (brief, 
factuur, werkbon) aan te geven of deze wel 
of niet getoond mag worden op het portal. 
Zodoende houdt u de regie in eigen hand.

(Beheer) Huisstijl
Het Syntess Klantportal kan worden 
opgenomen in de website van uw bedrijf 
en kan zo aansluitend gemaakt worden op 
uw huisstijl. Zo is het gestroomlijnd met de 
rest van uw branding en oogt het alsof het in 
eigen beheer is ontwikkeld. 

Negen functies waarmee het Klantportal uw 
serviceverlening naar een hoger niveau tilt
Opdrachtgevers willen niet alleen minder papier ontvangen, ze willen ook up-to-date zijn met de stand 

van zaken. Dagelijks inzicht in de activiteiten die zijn ondernomen aan hun objecten en installaties, de 

verstuurde facturen en correspondentie inzien, en de verwerkte werkbonnen kunnen bekijken is steeds 

meer van belang. Het Syntess Atrium Klantportal voorziet als volgt in oplossingen voor deze vraag: 
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Mobiele- en online oplossingen 
voor de buitendienst
Met de Webwerkbon en Weburen zijn uw medewerkers in de 

buitendienst altijd verbonden met kantoor. Zo hebben ze het juiste 

gereedschap in handen om niet alleen slimmer te werken,  

maar bovendien uw administratie te ontlasten.   

Geen dubbel werk meer met de Webwerkbon
Syntess Atrium stuurt uw buitendienstmedewerkers 
digitaal aan. Via een mobiel device ontvangt de 
medewerker een toegewezen werkbon. De planner 
ziet de voortgang van iedere werkbon en de 
buitendienstmedewerker kan direct gebruikte materialen 
registreren. Vervolgens staat de factuur eigenlijk al klaar, 
waardoor uw administratie enorm wordt ontlast door het 
niet te hoeven overtypen van gegevens.

 
Digitale urenregistratie via Weburen
Met Weburen kan uw personeel vanaf een device de 
urenadministratie bijwerken. Beschikt u ook over de 
Webwerkbon? Dan worden de gereisde en gewerkte 
uren tijdens het gebruik hiervan automatisch al berekend. 
Het voordeel voor het overige personeel is dat iedereen 
op een voor hem geschikt moment en plaatsonafhankelijk 
zorgdraagt voor een sluitende urenadministratie. 

Ontdek de transformatie-mogelijkheden 
voor uw bedrijf tijdens een Syntess Seminar
Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom reizen we tussen september en 

december het land door met één doel: Project- en servicegerichte bedrijven te 

helpen om nog slimmer, efficiënter en effectiever te kunnen werken. 

Benieuwd wanneer we bij u in de regio zijn?
Zowel klanten als (nog) niet-gebruikers van 
onze software zijn van harte welkom, evenals 
geïnteresseerde zakelijke relaties zoals uw 
aannemer, installateur of onderhoudsbedrijf.

Neem voor meer informatie contact met ons op 

via telefoonnummer 088 - 40 80 410, of kijk op 

onze website.
syntess.nl/evenementen

Het Klantportal als digitaal logboek
Via het Syntess Klantportal kunt u geregistreerde 
gegevens van installaties uit uw administratie delen 
met uw klanten. Voor koeltechnische installaties 
biedt dit een extra kans betreffende de zogenaamde 
logboekverplichting. Het huidige logboek van een 
koelinstallatie is vaak een hoeveelheid papier in een 
multomap, die in de buurt van de installatie ligt  
(of soms niet). In hoeverre dit logboek compleet is, 
is soms onduidelijk. In deze situatie kunt u zich nu 
onderscheiden en uw klant verder ontzorgen.
De wetgeving omtrent de logboekverplichting is vanaf 
2013 aangepast en stelt dat de logboekinformatie van  
een installatie te allen tijde beschikbaar moet zijn.  
Hoe, dat is vrij gelaten. Hiermee is de toegang  
geopend tot een digitalisering van dit logboek en het 
Syntess Klantportal biedt u hierin de mogelijkheid.  
Bij koeltechnische installaties worden drie extra knoppen 
getoond. Dit zijn PED, F-gassen en Registratie van beheer 
(koudemiddelenmutaties van de installatie). 

TIP:
Digitaal 
logboek
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Synformatief is een uitgave van Syntess Software en wordt twee keer per jaar verspreid onder haar relaties. Inhoud of artikelen mogen zonder  

uitdrukkelijke toestemming van Syntess Software niet overgenomen worden. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden.  

Het auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoud wordt voorbehouden. Ongeautoriseerde verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het geheel of gedeelten daarvan,  

op welke wijze dan ook, is verboden.

Syntess Software, ERP- en mobiele software voor vakmensen
Syntess Software kent uw branche als geen ander. Onze vakkennis van uw werkprocessen 
vormt de essentiële basis voor goede ERP-software. Wij bieden één totaalpakket, modulair 
opgezet met een naadloze integratie tussen projectadministratie en service & onderhoud.

© 2018 Syntess Software Gorinchem | Spijksedijk 16a | 4207 GN Gorinchem | T 088 - 40 80 410 | verkoop@syntess.nl | www.syntess.nl

Met Syntess Atrium werken uw kantoor en 
buitendienst echt integraal samen!
Syntess Atrium is glasheldere ERP-software voor moderne technisch dienstverleners die vooruit willen. 

Wij zijn zelf ooit ontstaan vanuit een installatiebedrijf en kennen uw werkprocessen als geen ander. 

Deze vakkennis van uw werkprocessen vormt de essentiële basis voor ons softwarepakket.

ERP-software afgestemd op uw 
dagelijkse praktijk, met naadloze 

integratie tussen projectadministratie  
en service & onderhoud.

CRM, materiaal- en artikelbeheer

Werkvoorbereiding en logistiek

Projecten en calculatie

Service en onderhoud

Buitendienstautomatisering

Financiële administratie

Praktijkgerichte software
Waar de meeste software primair voor de financiële afdeling werd ontwikkeld en later met aanhangsels werd uitgebreid 
richting andere afdelingen, ligt in onze software de focus op de dagelijkse praktijk van alle medewerkers in uw organisatie. 
Zo ontstond er een praktijkgericht pakket voor project- en servicegerichte organisaties, waarbij iedere medewerker zich 
als een vis in het water voelt. Een modulair opgezet totaalpakket, schaalbaar naar iedere bedrijfsgrootte, met naadloze 
integratie tussen projectadministratie en service & onderhoud.

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.

Vraag een demonstratie aan
Bent u benieuwd wat we kunnen betekenen voor uw organisatie? Onze medewerkers brengen graag uw wensen  
en werkprocessen in kaart om te demonstreren hoe deze met onze producten kunnen worden ingevuld.  

 088 - 40 80 410        verkoop@syntess.nl        www.syntess.nl/demonstratie
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