 ROCESAUTOMATISERING EN REAL-TIME
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Procesautomatisering
en real-time gegevensnauwkeurigheid
met

Deze klant van Objectif Lune wenst anoniem te blijven.

INFORMATIE OVER HET BEDRIJF

Het 40 jaar geleden opgerichte bedrijf is gespecialiseerd in sanitair,
verwarming, ventilatie en airconditioning. De meeste van de 160
medewerkers werken in de buitendienst en voeren gegevens in
terwijl ze op locatie zijn. Capture OnTheGo wordt gebruikt om
de hoeveelheid handmatige taken te verminderen, processen te
automatiseren en gegevens betrouwbaarder te maken.
Regio: VS
Industrie: Sanitair, verwarming, ventilatie en airconditioning

De kans herkennen
Om onderweg in te kunnen klokken, moesten de medewerkers
inchecken via een smartphone. Het bedrijf had afzonderlijke
systemen voor salaris-, inventaris- en documentbeheer waardoor
de dagelijkse werkzaamheden complex en tijdrovend waren.

Voorheen
DE PROBLEMEN

 e administratie was de
D
eerste twee uur van elke
dag kwijt aan het bellen van
medewerkers om locaties
door te geven.

 e gegevens van
D
papieren bestelbonnen
werden handmatig
ingevoerd, waardoor de
foutgevoeligheid toenam.

 én medewerker was de
E
hele dag bezig met de
salarisadministratie.

 erkopdrachten werden
W
niet altijd op tijd ingediend
en het bedrijf betaalde soms
behoorlijk wat overuren uit
vanwege inefficiënties bij de
verwerking.

De oplossing
Met Capture OnTheGo kunnen ze nu digitale formulieren gebruiken
op de mobiele apparaten die het bedrijf al had, zodat medewerkers
gegevens en informatie op locatie kunnen vastleggen.
De formulieren worden terug naar het kantoor verzonden zodra er
een verbinding is.
Na ontvangst van de informatie wordt er een geautomatiseerd
proces gestart, bijvoorbeeld voor bevestigingsmails of updates van
het facturatiesysteem.
Dankzij de functie “GPS locatiepinnen” van CaptureOnTheGo zijn
facturen preciezer geworden en zijn er minder geschillen over
facturen.

Nu
DE VOORDELEN

 edewerkers in de
M
buitendienst kunnen
inklokken wanneer ze
de app openen op hun
eerste afspraak. Ze worden
automatisch uitgeklokt
wanneer ze hun laatste taak
afsluiten. Dit zorgt voor veel
minder fouten en maakt de
boekhouding efficiënter,
wat minstens vier uur werk
per dag uitspaart.

www.captureonthego.com

 eel processen zijn nu
V
geautomatiseerd, zoals
inventaris en het genereren
van facturen.
 et bedrijf is productiever
H
en is minder geld kwijt aan
overuren.
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