Afzetcontainer
Afzetcontainer; verhuur, planning en facturatie

Voordelen

Wilt u weten hoe eenvoudig u de opdrachten van uw afzetcontainers plant en
factureert? Wastedge neemt werk uit handen en bespaart u veel tijd en kosten!

●●

Eenvoudig contact met uw medewerkers

●●

Bespaart tijd en geld

●●

Voorkomt fouten door handmatige invoer

het werk over de beschikbare voertuigen/medewerkers. De opdrachten worden voorzien van

●●

Bespaart op transportkosten

alle benodigde (digitale ) documenten en kunnen worden uitgevoerd. Door met apps op tablets te

●●

Verbetert inzicht door rapportages

werken worden veel administratieve h
 andelingen vereenvoudigd.

●●

Kostenbesparing door foutreductie

Opdrachten en voertuigen zijn overzichtelijk te zien op de kaart door gebruik te maken van

●●

Toekomstige opdrachten in beeld

Met de afzetcontainer toepassing is het proces van ‘order tot factuur’ kinderspel. Opdrachten
worden op basis van standaard (of speciale) prijzen snel en simpel vastgelegd. De planner verdeelt

geïntegreerd kaartmateriaal. Track&Trace en route optimalisatie zijn functies die het werken
efficiënter kunnen maken. Hierdoor bespaart u veel tijd en dus geld!
Met Wastedge zijn adhoc 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 financiële pakketten geëxporteerd worden.

Basis functies...

Opdrachten op lijst en kaart
Snel overzicht welke opdrachten er zijn en
welk voertuig het dichtst in de buurt is.

Extra plus punten...
●●

Opdrachten snel kopiëren uit verleden

●●

Vind adressen op de kaart zodat u altijd de
juiste locatie heeft

●●

Integratie met GPS om snel te zien welk
voertuig in de buurt van een opdracht is

●●

Lopende opdrachten zijn inzichtelijk op de
kaart

●●

Opdrachten kunnen aan standaard prijzen
per gebied gekoppeld worden

●●

Overzicht welk voertuig in de buurt is

●●

Opdrachten digitaal naar chauffeurs

●●

Real-time afhandeling door chauffeur

●●

Track&Trace

●●

Handtekeningen en foto’s bij opdrachten

Korte implementatie, makkelijk
te leren en te gebruiken! En direct
resultaat!

Zet uw bedrijf vandaag nog op de kaart!

Kijk op www.wastedge.eu of bel: 020-6005151

Optimaliseer uw bedrijfsproces

