PlenionInfra

dé all-in-one ERP & mobiele oplossing voor uw sector

Plenion oplossing voor infrabedrijven
De keuze van een softwarepakket is een belangrijke beslissing in de groei van
uw onderneming. Een stabiele partner met toekomstperspectieven is dan ook
de meest logische keuze. Plenion ERP en APP ontwikkelaar koppelt krachtige
functionaliteiten aan de nieuwste technologieën. Omdat de toekomst ligt in
samenwerking tussen backoffice en werkvloer zet Plenion 100% in op eigen
integratie.
De branchespecifieke oplossing “PlenionInfra” voor infrabedrijven is daarvan
de getuige. Als geen ander weet u hoe complex de opvolging van projecten kan
zijn. Tussen calculatie en oplevering van een project dienen vele hindernissen
genomen te worden.
Wij assisteren u bij het opstellen van de offerte, vorderings- en meetstaten (calculatie) op basis van up-to-date prijzen (integratie met de catalogen van uw
belangrijkste leveranciers). Wij ondersteunen u met de werkvoorbereiding tot en
met de nacalculatie & facturatie zodat u precies weet welke projecten het beste
renderen.
Omdat 95% van de activiteiten op de werven zelf plaatsvinden is een aansluiting tussen backoffice en werkvloer van torenhoog belang.
Daarom ontwikkelt Plenion ook de APP’s die werfinformatie kunnen opvragen en
terugsturen. De PlenionProjects APP zorgt ervoor dat alle informatie draadloos
kan uitgewisseld worden.
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Plenion functionaliteiten
PlenionInfra - Workflow voor het infra bedrijf
PlenionInfra omvat alle functionaliteiten die u als infra bouwbedrijf in één en
dezelfde toepassing wenst te zien. Integratie van gegevens is immers één van
de sterkhouders van een efficïent werkende organisatie. Single place input,
Single place output.

1. Beheer klanten, prospecten, leveranciers & projecten.
2. Calculaties op basis van modellen (standaardposten), meetstaten, raamcontracten, etc.
3. Aanmaken en plannen van opdrachten.
4. Opstellen van gecumuleerde vorderingsstaten (met herzieningsformule per
type post).
5. Planbord voor een optimale inplanning van uw medewerkers, ploegen, werkmiddelen.
6. ShopConnect: online shoppen bij uw leveranciers voor offertes, bestellingen
en import van prijslijsten.

En nog veel meer!
7. Integratie met PlenionProjects APP voor consultatie en registratie op de
werf.

Plenion is niet alleen een krachtige softwaretoepassing maar heeft eveneens
reeds veel ervaring in gelijkaardige bedrijven/sectoren.

Als geen ander kunnen we functionaliteiten snel en efficiënt
implementeren in uw bedrijf.
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Opdrachten, meetstaten, vorderingstaten
Met de Plenion modules maakt u binnen de kortste keren zelfstandig de meest
complexe offertes. Via het geïntegreerde documentenbeheer koppelt u alle
documenten snel aan de respectievelijke opdracht/dossier. Op die manier
komen alle documenten naar een centraal dossier en worden ze teruggekoppeld aan uw offerte/project. Bovendien kan u voor uw klant allerlei documenten opmaken om het dossier te vervolledigen. Documenten kan u instellen
om deze al dan niet beschikbaar te stellen aan de medewerkers op de werkplaats (KLIP, uitvoeringsfiche, vergunningen, enz).
De voordelen voor uw bedrijf
Snel opdrachten verwerken. Inlezen van meetstaten. Aanmaken van offertes op
basis van modellen, raamcontracten, etc. Belangrijk is dat Plenion zowel voorziet
in het inlezen van de meetstaat alsook de weg terug zodat de berekende offerte
terug in zijn originele meetstaat terechtkomt.
Verwerken van extra werfkosten en verplaatsingen kunnen gemakkelijk
worden gespreid over de verschillende posten van de opdracht. Voorts krijgt u per
opdracht volledig inzicht waar de marges zich bevinden op materialen, uren,
werkmiddelen, enz. Zo kan u de beste prijs voor uw bedrijf of voor de klant
bepalen voor een duidelijke en transparante evaluatie.
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Meetstaten, vorderingstaten
Met Plenion beheert u deze staten op een uiterst volledige manier. Uniek is
dat de vorderingsstaat verschillende opdrachten kan cumuleren en dat elke
post via een individuele herzieningsformule berekend kan worden. Daarnaast
heeft u een overzicht van de status: verzonden, goedgekeurd, of gefactureerd.
Het doorschuiven en analyseren van opdrachten binnen de vorderingsstaten
behoort ook tot de mogelijkheden.
De voordelen voor uw bedrijf
U kan snel raamcontracten aanmaken op basis van een meetstaat. Meetstaten
kunnen uitgelezen en teruggeschreven worden. De mogelijkheid bestaat om een
excel met diverse opdrachten in te lezen en onmiddellijk om te zetten in individuele opdrachten waar zelfs het aansturen van de planning reeds voorzien kan
worden.
Contracten kunnen bestaan uit verschillende opdrachten wat de evaluatie en
planning van alle opdrachten efficïenter maakt. Opdrachten kunnen verzameld
worden in een vorderingsstaat die ter goedkeuring kan worden voorgelegd. Het
is eveneens per post mogelijk de herzieningsformule te koppelen die erop van
toepassing is, alsook het aan te rekenen btw-percentage.
Eenmaal de vorderingsstaat goedgekeurd is zal Plenion deze integraal facturen
en hierbij bijgevoegde vorderingsstaat onmiddellijk afdrukken of aanbieden via
Peppol aan de juiste
klantenadministratie.
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PlenionProjects APP
Communicatie met de activiteiten op de werf is van groot belang. Daarom werd
de PlenionProjects APP ontwikkeld. De APP is het communicatiemiddel bij
uitstek om gegevens beschikbaar te maken op de werkplaats alsook alle registraties te kunnen uitvoeren op de werkplaats en deze te synchroniseren met de
backoffice. Zo hoeft u geen documenten apart door te sturen, alle documenten
zijn op te vragen van zodra deze gekoppeld worden aan de opdracht. Maar ook
alle registraties op de werkplaats worden teruggekoppeld.
De voordelen voor uw bedrijf
Documenten zoals KLIP’s, vergunningen, uitvoeringfiches en opdrachten
kunnen on-demand opgevraagd worden.

Beeldmateriaal van signalisatie,

gebruikte materialen tijdens de werken of na de
werken, kunnen onmiddellijk worden
vastgelegd en komen onder het juiste
project te staan. Schetsen opmaken en
aanvullen van opgenomen fotomateriaal
is allemaal voorzien.
Registraties: hoeveelheden van de uit
te voeren posten (voeden de vorderingsstaat), de gepresteerde uren, de gebruikte materialen, enz. worden vastgesteld
voor verdere verwerking in de backoffice.
Materiaal aanvragen kan eveneens

vanuit

de APP

worden

gestart. De backoffice kan deze
dan verwerken in bonnen en/of
bestellingen.
Ploegleiders kunnen de geplande
projecten consulteren en bewerken.
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Materiaallijsten & ShopConnects
Constant werken met up-to-date prijzen? Tijdens het opmaken van een offerte
snel even artikelinformatie opzoeken? Het kan! Met Plenion ShopConnect kan u
de webshop van uw leverancier binnen uw eigen administratie openen.
Via de winkelwagen selecteert u de gewenste producten die u dan snel kan
overbrengen naar uw eigen documenten en artikelbestand. Vanzelfsprekend
kunnen excellijsten met prijzen vlot worden geïmporteerd.
De voordelen voor uw bedrijf
Steeds up-to-date bruto- en nettoprijzen. Extra info: online artikelfiches, afbeeldingen en importprofiel per leverancier voor terugkerende imports.
Gratis dienst voor Plenion-gebruikers.
Eenvoudige import via excellijsten indien uw leverancier niet over onze ShopConnect functies beschikt.
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Beheer – Aankoop – Verkoop – Voorraad - Uurregistratie
Elke onderneming - projectmatig, service, distributie - heeft een logistieke documentenstroom in de vorm van aankoopbestellingen, servicebonnen, contracten,
facturatie, enz. De workflows kunnen volgens eigen inzicht worden ingericht.
Bovendien kan Plenion gekoppeld worden aan tal van financiële toepassingen.
Ook kunnen documenten soms elektronisch (edi, xml, commerce gateway)
worden afgeleverd bij uw leveranciers en/of klanten (Peppol/UBL).
Validaties kunnen op tal van workflows ingepast worden zodat aankopen, uren,
voorraden steeds na goedkeuring door de verantwoordelijke kunnen worden
vrijgegeven.
De voordelen voor uw bedrijf
Zelf definieerbare work- en
documentflow.
Van eerste contact tot eindfacturatie, alles volgt naadloos
op elkaar.
Documenten aangepast aan
de huisstijl.
Documentenbeheer van elektronische gekoppelde documenten aan uw logistieke activiteiten.

Opvolging van openstaande
posten alsook rappels. Rapportgenerator voor documenten.
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Planning
Planning van medewerkers/ploegen voor het uitvoeren van opdrachten is zeer
belangrijk voor elk projectmatig bedrijf. Daarom voorziet Plenion in een geïntegreerde planner.
Contracten kunnen met hun opdrachten aan een planner worden gekoppeld
zodat iedereen aan de slag kan met de aan hem/haar toegewezen contracten/
regio’s waar men verantwoordelijk voor is.
Werkopdrachten worden ingepland per resource, los samengestelde ploegen,
enz. Bovendien kan men filteren op regio, resources, expertise, enz. Deze planning wordt eveneens gebruikt in samenwerking met de APP voor het aansturen
van de werkactiviteiten.
De voordelen voor uw bedrijf
• Steeds zicht op de inplanning van uw beschikbare resources.
• Werkopdrachten beschikbaar stellen aan de fieldmedewerkers.
• Efficiënte berekening/analyse tussen voorziene hoeveelheden en werkelijk
gepresteerde.
• Integratie agenda/kalender met office365 en GoogleCalender.
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Track & trace
De gepaste oplossing voor u indien u een optimale controle van uw wagenpark
of medewerkers wenst.
De voordelen voor uw bedrijf
• Opvolgen en beheren van verplaatsingen.
• Inzicht in start- en stoptijden.
• Optimale routeplanning.
• Bewijskracht in kader van CO² wetgeving.
• Meetinstrument.
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Financieel beheer
Wenst u eventueel te werken met een digitale boekhouding? Ook hier kan
Plenion u een aantal oplossingen aanbieden. Plenion is gekoppeld met verschillende marktleiders inzake boekhoudsoftware. Wenst u een internetboekhouding
met Octopus, ExactOnline, Yuki of integratie met uw huidig boekhoudpakket zoals Venice, Expert/m, Toppower?
Wenst u geen boekhouding maar wel een opvolging van uw openstaande
klanten? De betaling registreert u gewoon in Plenion en u verstuurt eveneens de
rappels zonder boekhoudpakket.
Online boekhoudpakketten bieden de mogelijkheid in beide richtingen gecontroleerd gegevens uit te wisselen, nadat facturen verkoop en/of aankoop werden
geboekt kunnen eveneens de betalingen worden opgehaald.

De voordelen voor uw bedrijf
• Opvolging van uw openstaande posten - risicolijsten.
• Opmaak van uw rappels - te versturen via email.
• Koppeling met boekhoudpakket naar wens.
• Onafhankelijk inzake boekhoudpakket.
• Work-in-process toont u de exacte waarde van uw orderboek en financïele
status van elk project in een overzicht.
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Venice
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Benieuwd hoe wij u vlotter en aangenamer laten werken?
En hoe een digitale workflow kan zorgen voor meer opbrengsten
en minder kosten? Contacteer ons!

Stationsstraat 24a
9810 Eke
09 384 89 00
info@plenion.be
www.plenion.be

Vraag uw GRATIS DEMO
aan via www.plenion.be

www.plenion.be / www.plenion247.eu / +32 9 384 89 00 / info@plenion.be

