Hoe optimaliseert u de inzet van uw mensen en zorgt u
voor tevreden klanten? Met Smartwork worden
werkopdrachten aan de juiste mensen gekoppeld en in
de meeste optimale werkroute ingepland. Loopt er iets
onverwachts anders dan gepland? Geen probleem, dit
wordt direct realtime in de planning aangepast. In
combinatie met een service-app voor uw medewerkers
wikkelt u klantbezoeken optimaal af. Ervaar het plezier
van tevreden klanten!
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Creëer continu de ideale planning

Realtime optimalisatie

Smartwork optimaliseert op basis van vele variabelen de planning per

Smartwork onderscheidt zich doordat het niet alleen een

servicemonteur. Het optimaliseert de planning op basis van de gewenste

optimale planning berekent maar deze ook realtime aanpast

datum, de beschikbare resources en hun vaardigheden, de ideale

op basis van diverse factoren. Vooraf genereert de tool een

voertuigroutes, de taaktoewijzing en nog veel meer. Smartwork levert

optimale planning en informeert de diverse locaties over

een efficiëntere planning en daarmee een substantiële verlaging van de

een aankomend bezoek. Echter loopt de dag anders dan

kosten en zal de service en kwaliteit bij de klant significant verbeteren.

gepland dan zal Smartwork alle nieuwe informatie direct
verwerken in een nieuwe planning.

Kosten optimalisatie

Resource gestuurde planning

P

Actuele route optimalisatie

P

Gebruiksvriendelijke interface

P

Project- en werktaken optimalisatie

P

On- en offline servicemonteur app

P

Voertuigroute planner optimalisatie

P

Resource planning optimalisatie

P

Actuele dashboard statistieken

On- offline mobiele app

Schaalbaar Cloud platform
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On- en offline mobiele service App
De app maakt het mogelijk om werkopdrachten en relevante
informatie naar uw medewerkers te sturen. De medewerkers
kunnen lokaal, tijdens een inspectie of werkopdracht, realtime
de resultaten invoeren. De app is ook volledig toegankelijk als er
geen internetverbinding mogelijk is. Dit biedt flexibiliteit en leidt
tot een snelle verwerking van de resultaten. De resultaten zijn

Nieuwe technologieën worden non-stop onderzocht,
maar alleen oplossingen die aantoonbare meerwaarde
hebben, worden omarmd. Prisma IT is de strategische
partner voor de aanpak van IT vraagstukken met AI
integratie zoals dynamische planning, resources en
route optimalisatie.

na verwerking meteen beschikbaar in Smartwork en voor de
eindgebruikers van de locatie.

Unieke features op het platform

Unieke Voordelen Smartwork

Resource en project optimalisatie

•

Kostenreductie; Plan efficiënter, sneller en direct

•

Klantgericht; Biedt hoogwaardige service

•

Realtime; Actuele optimalisatie gedurende de dag en nacht

•

Rapportage: Stuurinformatie in een dashboard weergave

•

Service app; Off- online; upload foto’s, werkregistratie

•

Tevreden servicemonteurs; Optimale werktijden en ritten

Gebruiksvriendelijke interface

Innovatieve modules
Binnen ieder segment zijn specifieke modules ontwikkeld om de

Volledig responsive en cloud-based

Dynamische service app

Lokale servicevideo’s content

business te ondersteunen. Met Smartwork zijn alle beschikbaar
modules zo opgezet dat deze modulaire gekoppeld kunnen

Live gps-trackingsystee

worden voor specifieke processen en nieuwe innovaties.

Realtime planning,
correcte registratie,
tevreden klanten
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