KPD wic: alles voor een efficiënte opvolging van uw werven

KPD wic
Één oplossing voor beheer en
consultatie van alle werfinformatie
Wie zoals ons voortdurend in contact
staat met de bouwsector kent de
pijnpunten van elke werfmedewerker:
tijd, het warm water niet telkens
opnieuw uitvinden en toegang tot
relevante informatie.

Resultaat?

Wat?

BouwOffice bestaat uit een combinatie van back-office ERP, met
Apps en tools voor projectbeheer (zoals KPD wic). BouwOffice
is een volledig modulair opgebouwd pakket, waarin meerdere
modules samen één geïntegreerd geheel vormen. Zo beheert
u projecten van concept tot en met oplevering binnen één
vertrouwde software.

KPD wic vereenvoudigt input en documentcreatie, centraliseert
werfinformatie en maakt ze toegankelijk voor elke betrokkene.

Hoe?
Door te focussen op eenvoud, gebruiksgemak en transparantie
zodat niemand iets ontgaat m.b.t. technisch beheer, administratie
en financiën, kwaliteit en veiligheid. Uniek in België.

Een fundamentele tijdsbesparing en tevreden medewerkers die op
elke moment info en documenten kunnen invullen of consulteren
zonder tussenkomst van anderen. Plannen consulteren? Offertes
vergelijken? Een levering vergelijken met een contract? Taken delegeren? Een arbeidsongeval aangeven? Met KPD wic speelt u kort op
de bal.

Geïntegreerd met BouwOffice Solutions

DEMO FRIDAYS @KPD
Elke laatste vrijdagnamiddag van de
maand in onze kantoren te Halen. Een
ideale gelegenheid om vrijblijvend met
onze tools kennis te maken. Check de
website en schrijf u in.
Wij verwachten u!

What’s new? Niets ontgaat u dankzij KPD wic
›› Binnengekomen e-mails
›› Uit te voeren taken voor die dag
›› Nieuwe verrekeningen, inkoopaanvragen, offertes, enz.

Voor een maximale transparantie
›› E-mails, documenten, contracten, prestaties, taken, …

Voor een vlotte opvolging van leveranciers
›› Prijsaanvragen en –vergelijkingen, contracten vs o.a.
leveringen, goedkeuringsflow facturen, …

Voor creëren en consulteren van nuttige documenten
›› Fiches en meldingen
›› Kwaliteit en veiligheid
›› Iso-normen

Voor een efficiënte werkplanning
›› Prestatie- en taakbeheer

Voor een fundamentele tijdsbesparing
›› Informatie toegankelijk zonder tussenkomst van derden
›› Import van informatie uit BouwOffice
›› Informatie één maal ingegeven is voor iedereen toegankelijk
›› Automatisch ingevulde templates voor de meestvoorkomende documenten

Info over de werf, voor iedereen op de werf
›› KPD wic is toegankelijk vanop desktop, laptop en mobiel
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