
Voorbereiden op de toekomst 
In hoeverre is de gemiddelde installateur nu 
al bezig met de energietransitie? Om hier een 
beeld van te vormen hebben we in februari deze 
vraag voorgelegd aan installatiebedrijven.  
Dit leidde tot de volgende uitslag:

Uit deze poll blijkt dat 44% van de ondervraagde 
installateurs momenteel voorbereidingen treffen 
of al goed voorbereid zijn op de implicaties van 
de energietransitie. De urgentie om in te grijpen, 
neemt sterk toe voor de 28% die de uitdagingen 
wel onderschrijven, maar hier nog niet actief mee 
bezig zijn.
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De energietransitie en al het werk dat hierbij komt kijken, maakt efficiënt geautomatiseerde 

bedrijfsprocessen noodzakelijker dan ooit. Met drukke jaren voor de boeg waarin het nijpende 

tekort aan vakmensen zal aanhouden, is nú het moment om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. 

Een verandering in denken en doen
In haar “Energiestrategie Drechtsteden energieneutraal 
2050” (september 2017) heeft de regio Drechtsteden 
een duidelijke visie op de toekomst van haar 
energievoorzieningen uiteengezet. Doel is dat de 
gemeente Zwijndrecht in 2050 een energieneutrale 
gemeente wil zijn. Afspraak in de regio Drechtsteden 
is dat dit doel voor de gebouwde omgeving al in 2035 
gehaald wordt. Het uitgangspunt daarbij is stoppen 
met fossiele energie, zoals het gefaseerd losgaan van 
aardgas. Bovenstaande is zomaar één van de vele 
voorbeelden van energietransitie die in Nederland 
plaatsvindt. Een verandering in denken en doen  
op de manier waarop we met energie omgaan.  
Van opwekking tot en met verbruik. Echter, wat verstaan 
we hierbij nu onder dat begrip “energietransitie”? Dit is 
een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, 
neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om 
van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 
energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie 
over te stappen. De energietransitie is dus een 
wereldwijd handelen met directe implicaties voor  
de technisch dienstverleners in Nederland.

De energietransitie voor de installateur
Een verandering van deze omvang schept, naast allerlei 
uitdagingen, natuurlijk ook nieuwe kansen. Zo heeft 
de W-installateur van oudsher een rol gespeeld in de 
verwarming van bedrijven en particuliere huishoudens. 
Dit is en blijft zo, maar de middelen en methoden 
veranderen. CV-installaties leveren steeds meer terrein 
in ten gunste van duurzame alternatieven of hybride 
installaties. Dit vergt een andere opstelling, maar 
ook andere kennis, kunde en vaardigheden van uw 
personeel. De energietransitie heeft dus niet alleen 
betrekking op artikelen, maar ook op het werk dat u als 
installateur uitvoert en de manier waarop u het uitvoert. 
In een tijd waarin monteurs en vaklieden steeds 
meer een schaars goed beginnen te worden, vormt 
dit de zoveelste uitdaging voor het installatiebedrijf. 
Hoe gaat u met deze ontwikkelingen om? Door nu te 
investeren in de langere termijn van uw organisatie en 
zorgvuldig aandacht te besteden aan het stroomlijnen 
van uw interne processen kunt u hierin een slag slaan. 
Met de juiste voorbereiding zijn al deze uitdagingen 
namelijk optimaal als kansen te benutten. Kansen die 
concurrerende bedrijven wellicht laten varen.

De energietransitie: de zoveelste uitdaging 
voor de technisch dienstverlener

Bent u actief bezig met de energietransitie? 
Denk aan de grotere rol van warmtepompen  
en zonnecollectoren.

28% Wij realiseren dit ons, maar zijn er niet actief mee bezig

21% Wij realiseren dit ons en zijn daarop in voorbereiding

23% Wij kunnen zeggen dat we daarin volledig meegaan

28% Wij lezen er veel over, maar zo'n vaart zal het niet lopen

Een verandering van deze omvang schept naast  
allerlei uitdagingen natuurlijk ook nieuwe kansen.
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Geïntegreerde praktijksoftware
Hoe kunt u een slag slaan om uw bedrijfsprocessen nog 
beter te stroomlijnen? In onze visie maakt geïntegreerde 
praktijksoftware hier het verschil en onderscheid.  
De hedendaagse werkdruk en uitdaging leidt tot een 
noodzaak om uw bedrijfsprocessen verder te digitaliseren 
en te integreren. Vaak zijn verdere digitalisering en 
integratie van uw bedrijfsprocessen nog twee losstaande 
aspecten van de automatisering. Met specifieke 
software worden delen van het bedrijfsproces succesvol 
geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Echter, vaak blijkt dat 
een andere afdeling qua automatisering hier weer niet 
op aansluit zodat er tijd verloren gaat met het overnemen 
of koppelen van gegevens. Zonde, want met een 
geïntegreerd softwarepakket kan dit voorkomen worden. 
In het interview met Voskamp, verderop in dit Synformatief, 
wordt de integrale opzet van Syntess Atrium geroemd 
als belangrijke voorwaarde voor het goed inrichten van 
werkafspraken en werkprocessen.  

 
Geïntegreerde software is één kant, maar anderzijds 
dient software ten dienste te staan van de praktijk 
die het moet ondersteunen. Wat hieraan bijdraagt is 
software die ontwikkeld en ontstaan is vanuit uw praktijk.
Syntess Atrium kan u hierbij ondersteunen, doordat onze 
branchesoftware aansluit op de specifieke informatie 
waar deze energietransitie om vraagt.

Zonne-energie en Syntess Atrium
Warmtepompen en zonne-energie zijn als installatietype 
aanwezig. Om meer aan te sluiten bij wat zonnepanelen 
op basis over meerdere jaren precies opleveren is 
aanvullende functionaliteit geïmplementeerd in de vorm 
van kW productie. Hierin wordt voor een aantal jaren 
de vooraf ingeschatte en daadwerkelijk gerealiseerde 
opbrengst van zonnepanelen vastgelegd. Hiermee kunt u 
aansluiten bij de vraag om informatie van opdrachtgevers 
met prestatiecontracten. De geleverde opbrengst van 
zonne-energie kan bovendien verwerkt worden in 
onze MJOP-oplossing, zodat van een zonne-energie 
installatie over meerdere jaren de kosten, maar ook de 
opbrengsten zichtbaar worden. Een mooi voorbeeld 
van integratie en samenwerking tussen verschillende 
modules van één softwarepakket: Syntess Atrium.

Klaar zijn voor  
de energietransitie
Met de automatiseringsmogelijkheden 

van Syntess Atrium kunt u de kansen die 

de energietransitie met zich meebrengt 

optimaal benutten.

Aanstormende ontwikkelingen
De energietransitie vraagt om nieuwe kennis en 
vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
vraag naar warmtepompen. CONNECT2025 verwacht 
dat warmteopslag bij energiezuinige gebouwen 
en gestapelde woningbouw in 2025 standaard zal 
zijn. En naast warmtepompen gaan steeds meer 
huishoudens en bedrijven met zonnecollectoren 
aan de slag. Met Syntess Atrium beschikt u over het 
juiste gereedschap om al uw bedrijfsprocessen te 
optimaliseren met het oog op deze aanstormende 
ontwikkelingen.

F-gassenadministratie
Registratie en verantwoording van 
koudemiddelen in de installaties

Warmtepompen
Registratie van warmtepompinstallaties

Zonne-energie
Registratie van zonne-energie-installaties

kWh-productie
Overzicht van verwachte en werkelijke 
prestaties van geïnstalleerde zonnepanelen

Klantportal
Een digitaal serviceportaal voor uw relaties

MJOP
Een meerjarenoverzicht van kosten  
en onderhoudsplanning per installatie

Syntess Atrium sluit aan op de 
specifieke informatie waar deze 

energietransitie om vraagt.

syntess.nl/MJOP

MJOP: Alle kosten 
van een installatie in  
één overzicht
Krijg grip op toekomstige kosten van 

uit te voeren onderhoud en plan uw 

onderhoudsmomenten zodanig dat  

storingen voorkomen worden en uw 

opdrachtgever geen hinder ondervindt.

Registratie kWh-productie
De verwachte en gerealiseerde opbrengsten van zonnepanelen 

inzichtelijk voor opdrachtgevers met prestatiecontracten.

Opkomst van prestatiecontracten
Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers 
aangeven dat ze over een bepaalde tijdsperiode 
een overzicht willen van de te verwachte kosten 
om de installatie in stand te houden of, in geval van 
zonnepanelen, wat ze aan op te wekken zonne-energie 
mogen verwachten. Met als onderliggend argument dat, 
indien deze verwachting niet behaald wordt, dit een 
actie van de installateur vergt. Dit zijn de zogenaamde 
prestatiecontracten.

Syntess Atrium speelt hierop in 
Het is al mogelijk om in de service-administratie installaties 
van het type Zonne-energie aan te maken. Hiermee kunt u 
gegevens van de geïnstalleerde zonnepanelen en/of 
zonneboilers vastleggen. Naar aanleiding van een 
feedbacksessie over zonne-energie met een aantal 
Syntess-klanten is besloten om de extra functionaliteit  

 
kWh-productie te ontwikkelen. Via parameters zoals  
het aantal jaren waarover geregistreerd wordt en de 
verwachte degradatie van de zonnepanelen wordt een 
dossier opgemaakt. Ieder jaar kunnen de werkelijke 
prestaties van de zonnepanelen aan dit dossier worden 
toegevoegd. Zo wordt inzichtelijk of de installatie boven 
of onder de afgegeven norm presteert. Via een notitie kan 
iedere afwijking van de norm verklaard worden. 

Werkelijke kWh-productie en financiële opbrengst
Elk jaar kan ook het bedrag van salderingsopbrengsten 
worden ingevoerd, zodat de werkelijke kWh-productie 
naar een financiële opbrengst kan worden vertaald.  
Deze opbrengst komt in de module MJOP weer terug 
als middel om de kosten van de instandhouding van de 
installatie te drukken. Ook is het mogelijk om een rapport 
van dit overzicht te maken.

Eén business softwarepakket waarmee uw 
complete organisatie wordt geautomatiseerd
Investeren in de toekomst begint nu! 
Als het werk zich opstapelt en de beschikbare capaciteit een limiterende factor is, wordt het digitaliseren 

en efficiënter inrichten van uw werk- en serviceprocessen essentieel. Door de energietransitie en het 

toenemende werk dat daarbij komt kijken, is de noodzaak om te automatiseren in een stroomversnelling 

geraakt. Tijdgebrek wordt vaak als argument geopperd om deze procesverbeteringen nog niet door 

te voeren. Maar als het nu niet gebeurt, wanneer dan wel? Investeer nu in tijdsbesparingen voor de 

toekomst en stroomlijn uw organisatie met één business softwarepakket voor al uw werkprocessen.

Een digitale samensmelting van processen
Syntess Atrium is het complete business softwarepakket 
voor moderne technisch dienstverleners die 
vooruit willen. Wij zijn zelf ooit ontstaan vanuit een 
installatiebedrijf en kennen uw werkprocessen als 
geen ander. Daarom bieden wij geen samenraapsels 
van losse aan elkaar geknutselde softwareonderdelen, 
maar één compleet branchegericht systeem voor al uw 
werkprocessen, van kantoor tot en met buitendienst. 
Eén totaaloplossing voor al uw medewerkers, waarbij 
werkzaamheden op de werkvloer direct resulteren in 
een sluitende financiële administratie, zonder dat uw 
administratieve medewerkers iets hoeven over te typen.

Optimale samenwerking in één pakket
Ons pakket is in tegenstelling tot andere bedrijfssoftware 
niet primair ontwikkeld vanuit de gedachte van 
een boekhouder, maar vanuit de praktijk van al uw 
vakmensen. Dit vertaalt zich in zes kernprocessen die we 
optimaal met elkaar hebben samengesmolten. 

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

Lees verder hoe dit alles in  
één pakket is samengesmolten!



 

De ultieme digitale samenwerking tussen uw 
kantoormedewerkers, monteurs en klanten
De tijd van informatievoorziening op papier is wat Syntess Software 

betreft voorbij. Via Internetplannen kunt u samen met de klant, online 

een datum en tijd afspreken voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud. 

En als antwoord op de toenemende servicevraag bieden wij uw 

opdrachtgevers met ons online Klantportal dagelijks inzicht in de 

activiteiten die zijn ondernomen aan hun objecten 

en installaties, de verstuurde correspondentie en 

de verwerkte werkbonnen. En ook uw monteurs 

automatiseren we met de Web-Werkbon, Web-Uren, 

Web-Bestellen en Web-Acties. 

Ingevoerde en geïmporteerde data keren terug  
in al uw voorbereidingsprocessen
Na de opdracht van een project of de uitvoering van een 

onderhoudscontract, komt de werkvoorbereider in actie. Ook hierbij 

wordt dubbele invoer voorkomen, want Syntess Atrium gebruikt 

bij werkvoorbereiding de originele calculatie of begroting voor het 

reserveren of (elektronisch) bestellen van materiaal. En aan de hand 

van de capaciteitsplanning worden uw monteurs ingepland en via een 

digitale werkbon aangestuurd, om betreffende taken uit te voeren.

Praktijkgerichte stamgegevens die in alle  
disciplines van het pakket worden gebruikt
Of het nu gaat om relaties, installaties, artikelen, verkoopcondities, 

checklisten of één van de vele andere stamgegevens, alle data zitten als 

een raamwerk met elkaar verweven in alle modules van Syntess Atrium. 

Bovendien communiceert Syntess Atrium voor uw artikelbeheer via 

internet met ruim 400 groothandelaren en fabrikanten en leest het 

artikelgegevens in met de door u afgesproken condities, onder 

andere via Artikelbeheer.nl en 2BA.

Service is in onze benadering een periodiek project 
In de projectenlijst van Syntess Atrium zijn service en projecten 

gezamenlijk opgenomen, waardoor u de hele administratieve en 

logistieke afhandeling op dezelfde wijze kunt uitvoeren. Zo kunt u o.a. 

eenvoudig tot een kostprijs voor periodiek onderhoud komen, door 

die basisgegevens uit de originele projectencalculatie te gebruiken en 

deze met een onderhoudstarief per periode/beurt te berekenen. 

De basis voor optimale digitale serviceverlening  
en een efficiënte samenwerking
Bij service en onderhoud komt veel kijken: CRM, installatiebeheer, 

machinebeheer, contractbeheer, onderhoudprognoses (MJOP), calculatie, 

offertebeheer, planning, inkoopfacturering, financiële administratie etc.  

Door de samensmelting van deze processen en de geautomatiseerde data-

uitwisseling met onze web-applicaties, beschikt u met Syntess Atrium over 

de ideale basis voor een optimale digitale serviceverlening en efficiëntere 

samenwerkingsprocessen met uw klanten en buitendienst.

De praktijk automatisch vertaald  
naar uw financiële administratie 

Syntess Atrium is ontwikkeld vanuit de praktijk van uw onderneming. 

In onze software spreken we de taal van uw medewerkers. Wat zij 

vanuit de werkvloer invoeren, wordt automatisch vertaald naar een 

complete financiële administratie, zowel intra- als extracomptabel. 

En de Rapportgenerator en het Dashboard geven u centraal 

inzicht in de status van uw bedrijf en alle processen.

Eén pakket voor al uw medewerkers, 
met éénmalige invoer van gegevens 
In Syntess Atrium worden stamgegevens eenmalig aangemaakt. 

De gegevens kunnen door al uw medewerkers in alle disciplines 

van het pakket worden gebruikt, of u nu calculeert, offreert, bestelt 

of factureert. Hiermee wordt dubbel werk voorkomen en hoeft een 

mutatie slechts ergens op één plaats worden doorgevoerd.

www.syntess.nl© 2019 Syntess Software
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Shit in-Shit out en penny wise pound foolish
Is uw aandacht getrokken? Dat moet haast wel. In deze 
voorjaarseditie een interview met Ard Nijkamp en Bart 
Scherrenburg van de Divisie Deurtechniek van de 
Voskamp Groep in Almelo. We ontmoeten elkaar naar 
aanleiding van een instructiefilmpje, over onze werkbon 
in de Cloud, dat Ard Nijkamp voor zijn monteurs heeft 
gemaakt. De Web-Werkbon maakt een onderdeel uit van 
een groter plaatje: procesautomatisering! De software die 
hierbij hoort, levert niet alleen tijdwinst op, maar beschikt 
bovendien over vele functies waarmee het werk van 
zowel binnen- als buitendienst prettiger wordt gemaakt. 
Dit resulteert in tevreden medewerkers en een tevreden 
klant. In de loop van dit artikel zal dit hopelijk steeds 
duidelijker voor u als lezer worden.

Het begin
De divisies van de Voskamp Groep werkten met een 
groothandelspakket, waarbij maatwerk eerder regelmaat 
was dan uitzondering. In de gestarte zoektocht naar een 
ander pakket kwamen zij in contact met Syntess Software. 
Twee zaken zijn daarbij vanuit 2010/2011 bijgebleven. 
Ard vertelt: “Ook na de diverse productinhoudelijke 
presentaties en toelichtingen bleef het moeilijk voor ons 
om op die basis echt te weten waar we aan begonnen. 
Syntess Software maakte vanaf dag één duidelijk dat zij 
een standaardoplossing hadden waar maatwerk alleen 
bij hele hoge uitzondering een realiteit kon worden. 
Dat uitgangspunt stond ons tegen. Op basis van inhoud 
en vertrouwen de keuze destijds gemaakt en ik kan nu 
zeggen dat niets fijner is te werken met een generiek 
opgezet systeem. Geen hinder meer van verschillende 
pakketten, maar één out-of-the-box oplossing.”

De weg naar een bovengemiddelde klantbeleving
“Door de integrale opzet (alle functies werken logisch 
samen) zijn wij gaandeweg in staat gebleken onze 
werkafspraken en werkprocessen goed in te richten.” 
Bart, die onder andere de ICT en applicatiebeheer in de 
portefeuille heeft, maakt het duidelijk: “Het begin was niet 
eenvoudig, we hadden niet eerder met een compleet ERP-
pakket gewerkt en het duurde even voor we doorhadden 
dat de invoer van data en tabellen zou leiden tot wat we 
niet voor mogelijk hielden: De huidige dashboards die 
iedereen in één oogopslag duidelijk maken wat er aan de 
hand is en wat de stand van zaken is.” Ard vult hierbij aan: 
“We hebben er een gedachte achter. Wat ons stimuleert is 
de gedrevenheid om de beste service te verlenen en een 
bovengemiddelde klantbeleving te bieden.”  
Ard en Bart geven een voorbeeld: “Wij maken gebruik 
van het Syntess online Klantportal. Onze opdrachtgevers 
kunnen, als bijvoorbeeld een overheaddeur problemen 
geeft, een storing via dat serviceportaal melden. 

Deze storingsmelding komt in Syntess Atrium en de 
opdrachtgever ontvangt direct een mail waarin wij 
bevestigen dat de storing door ons is gesignaleerd.  
Wij vinden dat nog niet afdoende en gaan nog een stap 
verder. Deze storingen zijn ook direct zichtbaar in een 
dashboard. Visueel gezien hebben we gekozen voor een 
rood verkeerslicht zichtbaar op de TV schermen die op 
de planningsafdeling opgehangen zijn. Onze planning 
neemt direct contact op met de klant en plant gelijk de 
afspraak in. Zodra dat gebeurt toont het verkeerslicht 
weer groen. Deze werkafspraak is met behulp van 

Klantprofiel Voskamp Deurtechniek
Voskamp Deurtechniek is een van de divisies 
binnen de Voskamp Groep die werken met 
Syntess Atrium, het ERP-pakket gespecialiseerd 
voor gebruik door Technisch Dienstverleners.

Voskamp Groep
ERP-pakket: Syntess Atrium Enterprise (sinds 2011)
Syntess Atrium gelijktijdige gebruikers: 80

Web-Werkbon gebruikers: 95

Web-Uren gebruikers: 100

Medewerkers van Divisie Deurtechniek: 50

In één oogopslag duidelijkheid met Dashboards
Interview met Voskamp Deurtechniek
De Voskamp Groep is een onderneming met ruim 60 jaar ervaring en 450 medewerkers, actief in 

de sectoren bouw, industrie en beveiliging. In 1980 is de divisie Voskamp Deurtechniek ontstaan. 

Voskamp Deurtechniek is een vooraanstaande speler in de markt voor het plaatsen en onderhouden 

van onder andere bedrijfsdeuren, schuifdeuren, schuif- en draaideurautomaten, slagbomen en overige 

toegangsoplossingen. Onze directeur Verkoop Ron Hessing komt op bezoek.
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Ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf  
tijdens een beurs of Syntess Seminar!
Op 14 t/m 16 mei kunt u ons bezoeken tijdens de Installatie- & Elektrovakbeurs in 

Gorinchem. Daarnaast reizen we tussen maart en november door het land met 

één doel: Project- en servicegerichte bedrijven 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 Atrium een proces geworden, gemanaged door 
het dashboard. Waar voorheen de doorlooptijd drie 
dagen kon bedragen, wordt nu binnen drie uur opgelost. 
De klant ervaart de adequate opvolging van een 
storingsmelding als bijzonder prettig.”

Key-factoren om procesoptimalisatie  
te doen slagen
Wat is er volgens jullie nodig om de automatisering 
van werkprocessen optimaal te maken? Bart maakt 
het ondubbelzinnig duidelijk. “Begin met helder te 
maken aan iedereen dat als er geen data beschikbaar 
zijn, je ook geen data kunt rapporteren of kunt 
presenteren in een dashboard. Telefoonnummers 
zonder streepje invoeren, is geen rapport krijgen met 
streepjes ertussen. Onvolledige of foutieve data leveren 
onvolledige en foutieve rapportages.” (Noot: Zoals we in 
automatiseringsland zeggen: “Shit input is Shit output.”)
Bart en Ard vullen elkaar aan; “We maken ons eerst zelf 
duidelijk hoe een functie werkt en welke data er nodig 
zijn om een inzicht visueel te krijgen. We willen inzicht in 
de spoedmeldingen, nog te plannen bonnen, achterstallig 
werk en de oorsprong van deze achterstand, welke 
capaciteit heb ik nog beschikbaar, welk type deur geeft 
meer dan gemiddeld problemen, welke onderdelen van 
een deur zijn van groot belang om te monitoren zodat 
we bij een storing direct met het juiste onderdeel aan de 
deur kunnen werken enz. We hebben nu die inzichten.” 
Bart vervolgt: “Als duidelijk is welke data van belang zijn, 
zoeken wij steun en commitment van onze medewerkers 
en richten we het zo in. We betrekken de medewerkers 

erbij. Zij zijn tenslotte de aanvoer van de data.  
Het managen van de gemaakte afspraken wordt voor 
een groot deel uit handen genomen door de dashboards. 
Door die beschikbaar te maken voor iedereen op de 
afdeling ontstaat er vanzelf een goed gevoel voor 
urgentie om zaken op tijd uit te voeren.”
Samengevat: beheers de functionaliteit, zoek commitment 
met de medewerkers, maak werkafspraken over hoe 
je met het pakket het einddoel wil bereiken. Instrueer 
de medewerkers en maak de resultaten transparant via 
rapportage en/of dashboard.

Verbeterpunten en een advies
Niet alles is optimaal verlopen, Ard en Bart vertellen 
dat zij de introductie van de Web-Werkbon (digitale 
werkbonnen op een tablet) bij de monteurs niet goed 
gedaan hebben. “We hebben de Web-Werkbonnen ter 
beschikking gesteld en de montage is ermee aan het 
werk gegaan. Het was beter geweest als we vanaf het 
begin betere instructies hadden gegeven. We vragen 
bijvoorbeeld aan de monteurs via het tablet op locatie om 
de componenten (denk aan het juiste type torsieveer) in 
te vullen. Dat is niet moeilijk, maar een kleine instructie 
is alsnog wel op zijn plaats. Dat zijn we nu aan het 
verbeteren.” Bart maakt gelijk van de gelegenheid 
gebruik om een wens te uiten. “Het zou gemakkelijker zijn 
als de monteur op de Web-Werkbon direct kan zoeken 
op de interne locatie. Waar in het pand staat de installatie 
of betreffende deur?” Ik neem deze mee voor onze 
afdeling Productontwikkeling. Op mijn vraag welk advies 
Ard Nijkamp als divisiemanager Voskamp Deurtechniek 
heeft voor de lezer, benoemt Ard de valkuil “penny wise 
pound foolish”. Wil je grote en goede resultaten, dan zul 
je daar wat voor moeten doen. Investeren in product en 
kennis is essentieel. Snij je overal de bochten af, dan zal 
je resultaat er naar zijn.

“Hoewel onze voorkeur ging 
naar maatwerk kan ik zeggen 
dat niets fijner werkt dan één 

out-of-the-box oplossing.”

“Wat voorheen drie dagen 
kostte, wordt nu binnen  

drie uur opgelost.”

Ireen Wüst start met 
vriendinnen Paulien van 
Deutekom Foundation
Het zal u misschien niet ontgaan zijn. Ireen 

Wüst die nog steeds records rijdt en haar 

krachten mede ontleent aan haar inmiddels 

overleden hartsvriendin. Indrukwekkend 

wanneer we daar als sponsor dichtbij 

betrokken zijn.

Een mooiere vriendschap kun je je niet wensen
Paulien van Deutekom is begin januari op 37-jarige leeftijd 
overleden aan longkanker. Paulien was de beste vriendin 
van Ireen, haar maatje. “Een mooiere vriendschap kun je je 
niet wensen”, vertelde Ireen zelfs een keer. Er waren weinig 
mensen die voor Ireen zo dichtbij stonden als zij.
Om alle herinneringen aan Paulien levend te houden,  
wordt er een stichting aan haar opgedragen. 

Samen strijden voor het goede doel
Syntess Software heeft begin 2018 als bedrijf de strijd tegen 
kanker als goede doel gekozen om tot 31 december 2019 
onze steun aan te verlenen. Recentelijk hebben we besloten 
om in het verlengde hiervan extra aandacht te geven aan de 
inspanningen van de Paulien van Deutekom Foundation.  
Deze stichting richt zich met name op onderzoek naar 
longkanker. Syntess Software zet zich hiermee in om 
onderzoek naar kanker te stimuleren en zal bovendien als 
privé sponsor samen met Ireen in staat zijn om meer gelden 
te werven dan ieder voor zich. Met Ireen Wüst worden, met 
name op sportief gebied, ideeën uitgewisseld om nieuwe 
initiatieven te ontplooien om gelden te werven.

Op de onderstaande website treft u meer informatie over 

de Paulien van Deutekom Foundation. Indien u aan deze 

stichting wilt doneren, dan kan dat ook via deze site.

www.paulienvandeutekomfoundation.nl

http://www.syntess.nl
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Syntess Software, ERP- en mobiele software voor vakmensen
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Het Syntess Dashboard: 
De cockpit van uw organisatie
Real-time inzicht in uw bedrijfsprocessen
Hoe krijgt u centraal inzicht in de status van uw bedrijf en alle 

processen? Met het Syntess Dashboard kunt u sturen op basis van 

kengetallen en prestatie-indicatoren. Maar het Syntess Dashboard 

biedt u ook bewaking van de documentflow in uw bedrijfsprocessen 

en kan dienen als notificatiescherm als er een actie vereist is.

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

Kolomgrafiek
Geeft de ontwikkeling in een bepaalde 
tijdsperiode weer als staven

Lijngrafiek
Geeft de ontwikkeling in een bepaalde 
tijdsperiode weer als lijn

Taartgrafiek 
Toont de onderlinge verdeling en  
groepering van een bepaalde waarde 

Toerenteller
Toont een gerealiseerde waarde en 
vergelijkt deze met een gestelde norm

Waarde
Toont een waarde die via een afbeelding als 
positief of negatief kan worden gepresenteerd

Inzicht in uw organisatie
In één oogopslag zien hoe uw onderneming of afdeling 
draait? Hiervoor wordt het dashboard ingezet dat 
met grafieken en toerentellers u kennis geeft over 
het reilen en zeilen. Vaak wordt een vergelijking naar 
het dashboard van een auto gemaakt. Zo ook in het 
dashboard van Syntess Atrium waarmee u in staat bent 
om zelf kengetallen te maken en deze kengetallen in 
een Dashboardscherm te combineren en vervolgens 
te tonen. Per rij of kolom wordt aangegeven waar 
een kengetal moet staan en hoe dit grafisch getoond 
moet worden. Het Syntess Dashboard van Syntess 
Atrium betrekt de gegevens voor kengetallen uit de 
financiële administratie of op basis van de algemene 
rapportagemogelijkheden die Syntess Atrium biedt.  
Dit laatste betekent dat het mogelijk is om vanuit het 
gehele pakket kengetallen aan te leveren die in een 
Syntess Dashboard toegepast kunnen worden. 

Veelzijdig toepasbaar
Een andere methode om het Syntess Dashboard toe te 
passen is om de documentflow grafisch inzichtelijk te 
maken. In het Dashboard wordt bijvoorbeeld getoond dat 
een bedrijfsmedewerker nog drie acties of vier offertes 
moet opvolgen. Dit soort persoonlijke dashboards 
kunnen medewerkers helpen om zicht te krijgen op de 
status van hun takenpakket. Een derde toepassing van 
het Syntess Dashboard ligt in het feit dat het gebruikt kan 
worden als attentie- of notificatiescherm. Er verschijnt 
bijvoorbeeld een rood verkeerslicht indien er binnen  
30 dagen een einddatum van, bijvoorbeeld,  

 
een VCA-opleiding van een medewerker verloopt. 
Degene die dit dashboard gebruikt, weet hierdoor dat 
hij/zij in actie moet komen. Of een dashboard waarin alle 
onderdelen van de Btw-aangifte vermeld staan, waarbij 
geldt dat de Btw-aangifte eruit kan indien alle seinen op 
groen staan. 
 
Een onmisbaar middel voor uw organisatie
Van grote meerwaarde is dat het Syntess Dashboard 
geïntegreerd is met de rest van uw administratie 
in Syntess Atrium. Dit heeft tot gevolg dat de 
gepresenteerde cijfers in het Syntess Dashboard real-
time zijn. Een wijziging in de administratieve gegevens 
werkt direct door in uw dashboard. Het Syntess 
Dashboard is hiermee een onmisbaar middel voor het 
aansturen en controleren van uw organisatie en de 
bedrijfsprocessen, inclusief de documentflow en het 
attenderen op belangrijke einddata die u tot actie doen 
overgaan. Dit alles op centraal niveau, waarmee het 
Syntess Dashboard gezien kan worden als cockpit  
van uw organisatie.

“Het Syntess Dashboard is 
real-time. Een wijziging in de 

administratieve gegevens werkt 
direct door in uw dashboard.”Breed scala aan grafische mogelijkheden

U heeft hierbij de beschikking over diverse grafische 
mogelijkheden zoals een taartgrafiek, lijngrafiek, 
kolomgrafiek, toerenteller en waarde. Elke mogelijkheid 
heeft zijn eigen toepassingen. Hieronder een korte 
toelichting:
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