Demonstratie PlanProf
PlanProf laat ICT echt voor ú werken !!
Wat doet het? Voor de optimale inzet van mensen en bedrijfsmiddelen, inclusief
urenregistratie, projectadministratie, voor- en nacalculatie en uiteraard digitale facturatie.
Tevens beschikt PlanProf over een volledig geïntegreerde mobiele oplossing voor uw
medewerkers op locatie en nog veel meer. Dit willen we u graag laten zien.
Tijdens verscheidene studiedagen die door Cumela zijn georganiseerd heeft PlanProf haar
Planning, CRM & ERP pakket dat speciaal voor en door de Groen, Grond en Infra sector
sectoren is ontwikkeld mogen presenteren. Vooral de mobiele oplossing viel daarbij in de
smaak bij uw collega’s:
 Geef uw medewerkers op ieder gewenst moment inzicht, via de WebApp in de
werkzaamheden die zij uit moeten voeren.
 Na het afronden van de werkzaamheden kunnen zij direct hun uren registreren
welke dan ook direct op kantoor geregistreerd staan en inzichtelijk zijn.
 Men kan ook losse uren administreren, foto's maken en de route opvragen.
 Dient men extra materieel, uitrusting of materiaal op locatie op te nemen, dan kan
men dit ook hierin verwerken.
 Tevens biedt de mobiele oplossing van PlanProf de mogelijkheid om een werkbon te
laten ondertekenen en direct aan de cliënt te verzenden.
In de Grondig is deze toepassing ook meerdere malen uitgebreid besproken.
We nodigen u van harte uit om te komen kijken en u te laten inspireren en om direct al uw
vragen te kunnen stellen.
We demonstreren een aantal nieuwe ontwikkelingen die wij voor én door uw collega's uit de
branche hebben gemaakt. Misschien ook heel toepasbaar voor u?
Wanneer: Maandagavond 19 februari 2018 om 19:00 - 22:00 uur
Waar:
Boven Nul | Jaap Edenbaan | Radioweg 64, 1098 NJ Amsterdam
Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje
Uw bezoek aan onze demonstratie is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.
https://www.gblict.nl/wat-doen-wij/planprof
http://www.planprof.nl
Interesse? Wilt u dan laten weten met hoeveel personen u komt ?
Dit kan door een emailbericht te sturen naar planprof@gblict.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot maandagavond 19 februari
PlanProf en GBL ICT
Email: planprof@gblict.nl

