Rolcontainerinzameling; Contracten, planning en
facturatie
Contractbeheer en ordermanagement gaan hand in hand! OMS4Business
neemt werk uit handen en bespaart u veel tijd en kosten!

Voordelen
 Eenvoudig contact met uw
medewerkers
 Bespaart tijd en geld

Met de rolcontainertoepassing is het proces van ‘order tot factuur’ kinderspel.
Opdrachten worden op basis van standaard (of speciale) prijzen snel en simpel
vastgelegd. De planner verdeelt het werk over de beschikbare voertuigen/
medewerkers. De opdrachten worden voorzien van alle benodigde (digitale )
documenten en kunnen worden uitgevoerd. Door met apps op tablets te
werken worden veel administratieve handelingen vereenvoudigd.

 Voorkomt fouten door handmatige
invoer

Met OMS4Business zijn ad-hoc opdrachten snel en eenvoudig te plannen. Alle
informatie ligt snel, centraal en digitaal vast, zodat facturatie ook
probleemloos gedaan kan worden. Financiële gegevens kunnen naar externe

 Toekomstige opdrachten in beeld

Routelijsten en transportdocumenten
Routelijsten in logische volgorde met klant specifieke informatie; zowel op
papier als digitaal.
Opdrachten worden op basis van de vaste contracten gegenereerd. Vaste
frequenties en afroep ledigingen worden op logische volgorde aan een route
gekoppeld. De chauffeur krijgt de lijsten (op papier of digitaal in tablet) mee.
De chauffeur kan orders afhandelen en aanvullen met data ten behoeve van
de facturatie. De facturatie kan vooraf en achter af plaatsvinden.

 Bespaart op transportkosten
 Verbetert inzicht door rapportages
 Kostenbesparing door foutreductie

 Bespaart porto kosten

Eigenschappen
 100% Cloud
 24/7 beschikbaar
 Altijd up-to-date
 Digitale facturatie
 Mobile apps
 Altijd en overal data beschikbaar
 Geen speciale hardware

De klant staat centraal
Met een druk op de knop heeft u alle data van uw klant bij de hand! Met de
360˚ view heeft u het complete overzicht!
Centraal in de programmatuur liggen de klantgegevens vast. Deze zijn snel op
te zoeken door slimme zoek mechanismen. Vanuit de klant kunt u van alles
doen. Alle contact en ordergegevens zijn binnen handbereik. Ook de facturen
en overige opdrachtdocumenten zijn snel op te vragen en vanuit de
programmatuur te printen of te versturen naar de klant. Met het Klanten
Portaal kunnen deze gegevens ook aan de klant beschikbaar gesteld worden!
Super snelle dienstverlening.

 Laagdrempelige abonnementen
 Geen onderhoudscontracten

