
Beheer loonadministratie,
optimaliseer nacalculatie en krijg een 

perfect materiaalbeheer

Ontdek het systeem van GeoDynamics



Geo wie?

GeoDynamics is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van professionele locatie 
gebaseerde software oplossingen.

“
”



Wie is GeoDynamics?

▪ Opgericht in 2004

▪ GeoDynamics bestaat 16 jaar

▪ 34 werknemers

▪ Gevestigd te Kortrijk 



Bewezen aanpak

▪ Eind augustus 2020: 3.300 klanten met 43.000 units

▪ Gericht op bouw-, service-, installatie-
en transportbedrijven

▪ Stabiele en financieel gezonde organisatie

▪ Award-winning technologie



Bouwunie partner

▪ Exclusieve samenwerking met Bouwunie in o.a. 
tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie

▪ Op deze manier krijgen al onze klanten correcte
en up-to-date informatie.

+



Tijdregistratie



De werkbon



De werkbon



De werkbon



Gebruikt u zelf ook nog papieren werkbriefjes? 

▪ Ja

▪ Neen



Mobiele tijdregistratie



Voordelen

▪ Betrouwbaarheid 
gepresteerde uren
• Exacte gegevens

• Slimme afronding

▪ Snelle planning
• Inzicht

• Direct reageren

▪ Eenvoudige
loonverwerking

• Geen dubbel werk
• Koppeling met sociaal secretariaat

• CAO zaken (mobiliteitsvergoeding, 
laden/lossen,…) 

▪ Nacalculatie
• Exacte gegevens

• In realtime beschikbaar



Koppeling sociale secretariaten



Materiaalbeheer



Verschillende situaties

▪ Actieve tags
• Zenden ver signaal uit

• Signaal wordt opgevangen door lezer (in auto of bv. in magazijn) 

▪ Passieve tags
• Chip zoals op bankkaart

• Kan ingelezen worden met bv. smartphone

▪ Tags in alle afmetingen



Bent u zelf al eens geconfronteerd geweest 
met verdwenen materiaal die uiteindelijk 
niet gestolen was?

▪ Ja

▪ Neen



Mogelijkheden

▪ Overzicht van alle 
materiaal
• Bulkartikelen (zoals nadars,…) 

• Alle tags

▪ Keuringen
• Zelf mankementen aangeven

• Overzicht van alle inspecties

• Officiële documente

▪ Slimme rapporten

• Wanneer is wat op welke werf geweest
• Verbruik per tag

▪ Verloren/gevonden
• Geef lijst van alle gerecupereerde items



Uw besparing?
Meer dan u denkt!



Terugverdientijd



Enkele klanten:



Contact

Dumolinlaan 9,
8500 Kortrijk, België

T: +32 (0)56 35 16 36 
F: +32 (0)56 35 96 46
Info@geodynamics.be
www.geodynamics.be


