Weegbruggen
Wegen, Registreren & Factureren

Voordelen

Met de Wastedge Weegbrugmodule is het mogelijk snel en simpel te wegen,
registreren en te factureren. Bemand en onbemand op een moderne manier zonder
speciale hardware!

●●

Eenvoudig en snel wegen

●●

Bespaart tijd en geld

●●

Voorkomt fouten door handmatige invoer

de weegbrugmodule kunnen in- en uitgaande wegingen worden vastgelegd. Door een slimme

●●

Wegen op geplande opdrachten

koppeling met de weegbrug komen de ijkwaardige wegingen in de weegbonnen. Vaste klanten

●●

Verbetert inzicht door rapportages

krijgen een factuur en incidentiële klanten kunnen contant (of per pin) afrekenen. Zij krijgen hier

●●

Meldingen LMA & Nedvang

natuurlijk een keurige factuur of weegbon van.

●●

EBA Proof

Weeg vaste klanten met standaard- of speciale prijsafspraken en factureer de wegingen. In

Voorraden kunnen per locatie en afvalstroom worden geregistreerd. Wastegde is volledig
afgestemd op de wensen van de afvalindustrie. De actuele wetgeving is onderdeel van de
standaard functionaliteit. Wastedge is EBA-proof! Dat betekent dat de opdrachten (ook die van
derden) kunnen worden “voor aangemeld”. Hierdoor kan het hele proces papierloos worden

Extra plus punten...

afgewerkt.

●●

Opdrachten snel kopiëren uit verleden

Wastedge koppelt met diverse weegbruggen en financiële pakketten. Hierdoor is uw administratie

●●

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

een fluitje van een cent!

Basis functies...

Weegbon

Eenvoudig touchscreen
wegingen beschikbaar op
desktop en tablet

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

