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“Hey Google…”



Digitale transformatie is de integratie van digitale technologie
in alle gebieden van de bedrijfsvoering, waardoor uw manier
van werken verandert en u meer waarde aan klanten biedt.



“Goedemorgen Google…”

Rita, Bouwonderneemster



Forecasting en planning

Voorcalculatie
• Posten parametriseren
• Detail van uren, materialen, OA
• Duidelijk wat is inbegrepen, wat niet

Voordeel
• Betrouwbare budgetten
• Zicht op uw marge
• Snelle en correcte werkwijze

Rita



Forecasting en planning

Planning
• Planning projecten, werknemers, machines
• Communicatie via mail of werkbon app
• Werkvoorbereiding

• Voordeel
• Sterk overzicht
• Wijzigingen kunnen zeer snel & 

eenvoudig

Rita
Bert



Huren materiaal

Bereik op minder tijd méér verhuurders
• Bereik 130+ betrouwbare verhuurders en 

150.000+ kwalitatieve machines in <1 min.
• Krijg gemiddeld 4 offertes na 30 min.

Voordelen
• Laat de markt spelen, vergelijk en maak een 

deal op basis van jouw voorwaarden
• Bespaar massa’s tijd 

Rita



Eenvoudig huurproces

Gedocumenteerde informatie
• Weet wat je huurt, bij wie en tot wanneer
• Slimme meldingen

Voordeel
• Meer overzicht
• Minder (menselijke) fouten

Rita



Offerte maken

Offerte maken
• Noden noteren bij het bezoek op de 

smartphone 
• Inlezen van de meetstaat
• Kostprijzen berekenen (up-to-date prijzen)

Voordeel
• Sterk overzicht
• Alles opvolgen vanop de smartphone

Bert



Werf opvolging, nacalculatie

Opvolgen en tijd registeren
• Bouwsoft Time app registreert van 

medewerkers en machines
• Alle documenten in tijdslijn op één plaats
• Klaar om te factureren
Voordeel
• Alle stappen van offerte tot factuur 

duidelijk in kaart
• Van eerste contact tot betaling

Bert



Op de werf

Administratie vereenvoudigen
• Alle info van je klanten in de app
• Uren en werk registreren in de werkbon
• Inclusief foto’s van het werk

Voordeel
• Blijven opvolgen en ingeven op de werf
• Alles is correct, geen misverstanden

Tim



Makkelijke administratie

Van werkbon naar factuur
• Werkbon aanpassen
• Factuur direct klaar
• Kan online betaald worden

Voordeel
• Administratie is vereenvoudigd
• Je spaart veel tijd uit

Tim

Sara
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Doen?



Makkelijke registratie

Aanwezigheidsregistratie
• Niet meer vooraf
• Uitgevoerd op de werf zelf

Voordeel
• Op 8 verschillende manieren registeren
• Kunnen door elkaar gebruikt worden
• Voor elke situatie de juiste oplossing

Bert



…op de werf of onderweg

Correcte tijdregistratie
• Werkuren via badgelezer 
• Geen gebruik meer van papieren 

werkbriefjes

Voordeel
• Correcte uren inclusief 

mobiliteitsvergoeding
• Klaar voor versturing sociaal secretariaat

Bert



‘s Avonds vanuit de zetel

Digitale boekhouding
• Alle inkomende en uitgaande facturen 

digitaal naar SBBSlim
• Digitale facturen doorsturen, papieren 

facturen scannen en doorsturen

Voordeel
• Minder werk
• Alle documeten in één digitaal archief

Rita Bert Tim



Tijd voor jouw adviseur

Van verplichting naar advies
• Overzichtelijke dashboards
• Betalen leveranciers, opvolgen klanten
• Bespreken toekomstplannen

Voordeel
• Je boekhouding is een beleidsinstrument
• Je accountant een adviseur

Rita

Issa
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Vragen?



“Hey Google, play Abba…”

Rita, Bouwonderneemster


