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DIGITALE WERKBONNEN geeft je zoveel meer mogelijkheden… 

 

 

Web Active heeft zich gedurende een jaar verdiept in de 

problematiek met papieren werkbonnen. We botsten al gauw op 

volgende problemen waarmee vele bedrijven worstelen: 

 

- Veel overbodig schrijfwerk voor de werknemer 

- Werkbonnen gaan verloren 

- Onduidelijk geschrift dat het kantoor niet kan lezen 

- Overbodig vervoer 

- Vele telefoongesprekken door bovenstaande problemen 

 

Opgeteld veel geld dat dus verloren gaat…. 

In de kleinste bedrijven berekenden we al gauw 900€/maand. In 

de grotere bedrijven kwamen we al heel snel aan 5000€/maand 

en zelfs meer! 

 

Daarom zijn we met Gevitec, een bedrijf gespecialiseerd in 

elektriciteitswerken voor zowel kleine als grotere ondernemingen rond 

de tafel gaan zitten. 

 

Na enkele meetings hadden we een perfecte oplossing uitgeschetst 

en 6 maanden later hadden we de eerste test-versie. Nu zijn ze al 

meer dan een jaar met ons systeem aan het werk en willen ze niet 

meer terug naar de oude papieren werkbonnen. 

 

Ook had dit bedrijf een extra bijkomend voordeel aan deze applicatie 

aangezien één van hun klanten wou weten wanneer precies een 

opdracht op één van hun locaties is uitgevoerd. Dit was simpel 

opgelost door een kleine extra module die meteen een gecodeerde 

email naar de klant opstuurde op het ogenblik de werkbon digitaal is 

afgetekend. 



 

WERKWIJZE wie doet wat 

 

Hieronder vindt u een klein overzicht van hoe 

alles werkt. Natuurlijk staat hier niet alles 

weergegeven maar krijgt u een goed idee van 

wat dit voor uw bedrijf kan betekenen. Voor een 

uitgebreidere uitleg komen wij graag bij u op 

kantoor een presentatie geven! 
 

Het Kantoor 
 

Het kantoor zal voornamelijk via een web 

applicatie werken waar ook van op afstand 

naartoe kan gesurft worden. Deze is beveiligd 

met een gebruikersnaam en paswoord om 

misbruik te voorkomen. 

 

Wanneer ingelogd is,is er een heel klantenbeheer 

beschikbaar waar voor elke klant een eigen 

prijslijst kan worden voorzien. Wilt u dit niet, 

selecteert u gewoon de standaard prijslijst. 

 

De prijslijsten zullen vervolgens gekoppeld worden 

aan één universele productenlijst die elke 

werknemer kan raadplegen via zijn tablet zonder 

alles opnieuw te moeten uitschrijven. 

 

Tenslotte is er ook een uitgebreid opdrachten en 

administratie systeem beschikbaar zodat u elke 

opdracht perfect kan opvolgen totdat deze ze is 

gefactureerd. 

 

 Het login scherm 

 
 
 
Het navigatie menu met verschillende keuzes 

 



 
Het opdrachten scherm 

 

 

Via bovenstaand scherm kan het kantoor alle opdrachten beheren, bijsturen en nieuwe opdrachten toevoegen. Vanaf het ogenblik dat een 

technieker is toegekend zal de opdracht automatisch worden doorgestuurd naar de juiste tablet zodat ook de werknemer ook op de hoogte is.   

 



Een gedeelte van de detailweergave van een opdracht 

 

 

 

Hierboven zie je een gedeelte van de gedetailleerde weergave van een opdracht. Al deze informatie buiten de omschrijving is door de 

werknemer doorgegeven en wordt hier weergegeven. Prijzen worden automatisch aangevuld en berekeningen worden gemaakt. 



Hieronder vindt u een klein overzicht van hoe 

alles werkt. Natuurlijk staat hier niet alles 

weergegeven maar krijgt u een goed idee van 

wat dit voor uw bedrijf kan betekenen. Voor een 

uitgebreidere uitleg komen wij graag bij u op 

kantoor een presentatie geven! 
 

De werknemers op de baan 

 

Deze zullen voornamelijk werken met een tablet 

van 10,1”. De layout op tablet is heel simplistisch 

en zal de werknemer laten terug denken aan een 

ouderwetse werkbon, alleen is hier al bepaalde 

informatie voor hem op voorhand ingevuld. 

 

Het eerste wat de werknemer ziet wanneer hij de 

tablet opent zijn de opdrachten die nog moeten 

worden uitgevoerd. Van het ogenblik een 

opdracht is uitgevoerd, wordt deze automatisch 

uit de lijst verwijderd. 

 

Om meer informatie over een opdracht weer te 

geven of om de opdracht af te handelen moet 

de werknemer simpel de job aanklikken. 

Vervolgens zal hij door verschillende schermen 

worden geloodst alsof het kinderspel is. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Het opdrachten scherm 

 

 

 

  



Het eerste scherm zal vooral al ingevulde informatie vanuit het kantoor weergeven. (klant, adres, informatie, techniekers, …) 

  



Het volgende scherm zal alle informatie vragen betreft de gewerkte uren en transport. 

 

 

  



Daarna kan je per categorie materialen gaan aanduiden, indien het materiaal er niet bijstaat kan je via “onbekend mat.” dit toevoegen. 

 

  



Het volgende scherm laat toe eventuele checklisten die door de klant zijn opgedragen in te vullen. Deze zijn klant gebonden dus telkens een 

opdracht voor een specifieke klant wordt aangemaakt, zullen de checklisten worden getoond.  Ook het toevoegen van foto’s is dan mogelijk. 

 

Rechts bovenaan is een toolkit die het invullen sneller maakt door de optie van vinkjes, tekst typen of het meteen plakken van het adres, 

beschrijving of de datum. 

 

 



Tot slot kan de klant aftekenen en kan de opdracht naar het kantoor worden gestuurd. 

 

  



UITBREIDEN OF VERBINDEN MET EEN ANDERE APPLICATIE  

 

 Web Active heeft jarenlang ervaring met het maken van op maat 

gemaakte web applicaties. Daarom zal wanneer u voor deze 

applicatie kiest een afzonderlijke kloon van deze applicatie voor u 

worden gemaakt. Dit heeft enorm veel voordeel tegenover andere 

bestaande pakketten aangezien u geen rekening moet houden met 

andere gebruikers van het pakket.  

 

Zo kunnen wij specifieke afmeldingsprocedures voor u in het systeem 

programmeren. Of zelfs indien u wenst een semi-automatisch of indien 

mogelijk een automatische link leggen met uw boekhoudprogramma. 

 

Er zijn dus bijna geen limieten met dit pakket, het pakket is voor u op 

maat gemaakt waardoor u alle concurrentie altijd een stap vóór blijft! 

 

Voor meer informatie betreft de applicatie of prijzenstructuur 

contacteer ons via onderstaande coördinaten. De applicatie is te 

huur of te koop zodat er altijd een oplossing voor u geschikt is! 
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