Rolcontainer
Rolcontainers: verhuur, planning en facturatie

Voordelen

Wilt u weten hoe eenvoudig u de opdrachten van uw rolcontainers plant en factureert?
Wastedge neemt werk uit handen en bespaart u veel tijd en kosten!
Met de Wastedge Rolcontainer module heeft u snel en eenvoudig inzicht in uw rolcontainer
administratie. Contracten met klanten kunnen simpel en snel geregistreerd worden waarbij er een
enorme flexibiliteit is om met standaardtarieven en prijsafspraken te werken. De klanten kunnen
met vaste frequenties en op afroep bediend worden. De facturatie gaat vol automatisch op basis van
gemaakte afspraken (per lediging en/of abonnementen). De financiële gegevens kunnen standaard
uitgewisseld worden met uw financieel pakket.
De geplande opdrachten worden automatisch aan routes gekoppeld en kunnen digitaal op de tablet
van de chauffeur komen. Deze kan wijzigen en afhandelen. Handtekeningen en foto’s worden aan de
opdrachten gekoppeld. De routes kunnen worden geoptimaliseerd en de planning kan de voortgang
van de opdracht op kantoor volgen!
Wastedge werkt geheel conform de EBA standaard! U bent dus helemaal klaar voor het
digitale tijdperk. Begin vandaag nog met geld verdienen!

Basis functies...

Toon routes op kaart en ontdek overlap

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

Biedt veel management informatie

●●

Verlaagt administratieve kosten

●●

Bespaart tijd (en geld) voor chauffeurs

●●

Sneller en efficiënter plannen

●●

Verbetert route en operationele efficiency

●●

Bespaart brandstofkosten

Extra plus punten...
●●

Sorteert en optimaliseert routes

●●

Toont opdrachten en overlap op kaart

●●

Genereert opdrachten op basis van
contracten

●●

Inzicht in verwachte hoeveelheden

●●

Afroep klanten snel inplannen

●●

Verstuurt opdrachten snel en digitaal naar
chauffeurs

●●

Opdrachten in voertuig op tablet en BC

●●

Track&Trace van voertuigen

●●

Realtime communicatie met chauffeurs over
orders en andere berichten inclusief foto’s

●●

Route samenvattingen over tijd en kosten

●●

Flexibele prijsstellingen met frequenties, per
lediging, volume en gewicht

●●

Facturatie (e-mail pdf’s)

●●

Integrated Invoicing (email PDFs)

Zie de opdrachten in het verzorgingsgebied en zie waar verbeteringen
gemaakt kunnen worden om effiënter te werken.

Zet uw bedrijf vandaag nog op de kaart!

●●

Optimaliseer uw bedrijfsproces

