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WerkbonApp

WerkbonApp 
•  Binnen 5 minuten  

aan de slag
•  Zeer gebruiksvriendelijke 

oplossing

Apple iPad
• Kies een iPad naar keuze
•  Elke 2 of 3 jaar de 

nieuwste hardware

Bijbehorende
Accessoires
• Geleverd met 
     stevige hoes
• Geleverd met Autolader

Service Abonnement 
•  Volledige garantie en  

geen onverwachte kosten
•  Storing voor 12 uur 

gemeld; volgende  
werkdag hersteld

Hoe ziet de
WerkbonBox er uit? 

Herkent u ook veel van deze vragen?

Altijd maar wachten tot de werkbonnen van alle werknemers verzameld zijn?
Kunt u de hiërogliefen van uww collega’s ook lastig ontcijferen?
Last van miscommunicatie omdat het al enige tijd geleden is dat de  
werkzaamheden zijn uitgevoerd?
Klaar met een onduidelijk administratie?
Geen inzicht in de statistieken, seizoensinvloeden en ander rapportages?
Geeft de klant aan dat de opdracht niet goed uit is gevoerd terwijl dit  
wel het geval is?
Gecommuniceerde prijzen naar klant niet meer up-to-date?
Nooit meer papieren werkbonnen? 

Dan is de WerkbonBox dé uitkomst!

Centralpoint biedt u in samenwerking met WerkbonApp de 
oplossing voor frustraties zoals hierboven beschreven staan en 
meer. We hebben een uniek totaalpakket samengesteld voor 
een vaste prijs per maand. De WerkbonBox.
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WerkbonApp is dé digitale oplossing voor de papieren werkbon!

WerkbonApp bestaat uit een online kantooromgeving en app voor de 
buitendienst. Met WerkbonApp kunt u de buitendienstmedewerker di-
rect de werkorder laten invullen en ondertekenen door de klant. Het is 
mogelijk werkbonnen klaar te zetten voor specifieke medewerkers via 
een digitaal planbord. De order (uren, materialen en zelfs foto’s) wordt 
digitaal verstuurd naar de administratie die direct een pdf kan maken 
van de werkorder en deze als bijlage aan de factuur kan toevoegen. 

Kenmerken App

•  Gepersonaliseerde werkbon met eigen logo; bepaal 
zelf welke informatie op de werkbon getoond wordt

•  Foto’s maken en toevoegen aan de werkbon
•  Creëer je eigen formulier in de werkbon, 

bijvoorbeeld checklist, opnameformulier etc.
•  Standaard bestanden meesturen met de werkbon 

zoals handleiding, digitale certificaten
•  Digitaal planboard zodat er overzicht is en 

eenvoudig gepland en herpland kan worden
•  Vooraf meesturen van materialen op werkbon
•  Iedere medewerker heeft een eigen dashboard voor 

inzicht in de werkuren
•  Uitgebreide rapportagemogelijkheden en 

managementdashboard beschikbaar

Voorwaarden

•  Elke 2 of 3 jaar de nieuwste hardware
•  Volledige servicegarantie  

zonder bijkomende kosten
•  Altijd up to date met het laatste  

design en de laatste technologie
•  Geen grote investering / geen voorfinanciering
•  Gratis bezorging en installatie met extra uitleg
•  Onbeperkt toegang tot de gratis helpdesk
•  Gratis reparatie en onderhoud op de hardware  

en gratis vervangend product
•  Geen voorrijkosten of kosten voor onderdelen
•  Storingen voor 12 uur gemeld; volgende  

werkdag hersteld
•  Exclusief 3 jarige licentie WerkbonApp  

van 10euro p/m

WerkbonApp


