
Voorkom dubbel werk  
en verbeter uw werkprocessen  
met de digitale werkbon
Syntess Software is gespecialiseerd in het bieden van digitale draadloze oplossingen voor 

de buitendienst. Met name de digitale werkbon is een zeer belangrijk instrument om snel 

en adequaat uw servicemonteurs aan te sturen en dubbel werk op de administratie te 

voorkomen.

Een nieuwe klus of serviceproject

Uw kantoormedewerker verwerkt de  

werkbon in ons ERP-systeem, Syntess Atrium.

Werkbon plannen met het Planscherm

De werkbon wordt doorgezet naar het 

Planscherm bij een beschikbare monteur.

Werkbon real-time zichtbaar op de tablet 

De geplande werkbonnen ziet de monteur op 

zijn tablet met alle actuele real-time informatie. 
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Met de digitale werkbon real-time inzicht

Op het planscherm ziet de planner real-time of de 

monteur onderweg is, bij de klant aan het werk is 

of de werkbon aan het afronden is.

Administratie en afhandeling door monteur

De monteur registreert de gebruikte materialen en 

gewerkte uren op de digitale werkbon. Vervolgens 

kan de klant de bon aftekenen met een digitale 

handtekening.

Afhandeling direct op kantoor

De afgeronde werkbon staat direct op de juiste 

plaats. Uw administratie hoeft dus niet meer 

de bonnen over te typen. Ze hoeven alleen 

gecontroleerd te worden op technische juistheid. 

Onderweg Uitvoering Administratie

De monteur kan direct aan de slag

De monteur heeft inzicht in alle benodigde 

materialen voor iedere werkbon en kan 

desgewenst direct vanuit huis naar de klant!
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Financiёle afhandeling direct geregeld

 Financieel wordt alles direct afgerond. Als 

contract, nacalculatie project, garantie 

of als een factuur, wat resulteert in een 

snellere betaling!  
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syntess.nl/wp-buitendienst

Overstappen naar een digitale werkbon?

Onze Whitepaper ‘De keuze voor het automatiseren van de 

technische buitendienst: Vier belangrijke basisvragen voor 

een goede beslissing’ helpt u verder op weg.

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.
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