
ALTIJD EN OVERAL INZICHT IN DE PLANNING

Met het Grafisch Planbord van Newminds hebben uw planners altijd én overal inzicht in de 
planning. Opdrachten kunnen makkelijk ingepland worden door middel van ‘drag & drop’. 
Deze flexibele planningstool is inzetbaar binnen verschillende werkgebieden. 

                  

                               →

Elke organisatie heeft te 
maken met een planning. Zo 
worden er monteurs ingepland 
binnen serviceorganisaties, 
mensen en machines binnen 
productiebedrijven en onder 
andere ritten en vrachtwagens 
binnen transportbedrijven. Het 
Grafisch Planbord van Newminds 
kan in al deze situaties helpen! 

Veel planners gebruiken twee 
schermen. Op het ene scherm 
wordt het administratiesysteem  
gebruikt en op het andere 
scherm het planbord. 
Opdrachten kunnen gemakkelijk   
worden toegekend aan bijvoorbeeld 
de juiste werknemer op het 
gewenste tijdstip door middel van 
‘drag & drop’. De gegevens van 
de ingeplande opdrachten worden   
automatisch teruggekoppeld 
naar het administratiesysteem.

Newminds maakt veelal gebruik 
van Microsoft Dynamics NAV als 
backoffice systeem, maar ook 
andere administratiesystemen 
kunnen aan het Grafisch  
Planbord gekoppeld worden. 
 
Dit planbord geeft in één oogopslag 
inzicht in de huidige planning. 
Indien nodig, kan de planner 
direct bijsturen. Door middel van 
kleurgebruik is het voor de planner 
direct duidelijk wat voor soort 
opdracht ingepland is en wat de 
status hiervan is. Kleuren en andere 
onderdelen van het planbord zijn 

aan te passen naar de wensen 
van de planners. Denk hierbij aan 
inzicht in verschillende regio’s 
en een dag- of weekoverzicht.

Naast het Grafisch Planbord maakt 
Newminds apps voor monteurs en 
verkopers. Zo is onze Mobile Service 
app gericht op monteurs in de 
buitendienst. Werkbonnen kunnen 
hiermee  digitaal afgehandeld 
worden. De app kan gekoppeld 
worden aan het planbord zodat 
de planners onder andere zien 
wanneer er met een taak begonnen 
is en wanneer deze is afgerond. 
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MOGELIJKHEDEN NEWMINDS 
GRAFISCH PLANBORD

Altijd toegankelijk bij werkende internetverbinding

Domeinafhankelijk inzetbaar

Koppeling backoffice systeem

Inplannen door middel van ‘drag & drop’

Planscherm aanpasbaar naar voorkeuren planner

 Één dag, meerdere dagen of zelfs een week inzichtelijk

 Nachtelijke uren en weekenduren in- of uitschakelen

 Mogelijkheid tot twee planschermen onder elkaar weergeven

 Kleurgebruik voor type en status van ingeplande taak instelbaar

Reistijden en afstanden tussen twee ingeplande taken inzichtelijk

Geen externe licenties nodig

Naadloze koppeling met Newminds Service app

Jurgen van Ampting, directeur Veld Service B .V.:  
“Het grafisch planbord biedt ons de mogelijkheid om altijd inzicht te hebben 
in de voortgang van de werkbonnen en om flexibel te kunnen plannen”. 

Vraag vrijblijvend een demo aan!
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