DIGITALE WERKORDER
Binnen de meeste werkplaatsen is de afhankelijkheid van de papieren werkorder nog steeds groot. Veel zaken met
betrekking tot deze werkorder worden op de werkorder geschreven en in geval er gecommuniceerd moet worden tussen
de werkplaats en receptie vindt dit in de regel plaats doordat de monteur naar de receptionist loopt of vice versa.
Hetzelfde geldt voor levering van onderdelen.
Het gebruik van de Digitale Werkorder heeft de volgende voordelen:
Alle communicatie rondom het afhandelen van een werkorder verloopt digitaal, waardoor de efficiency toe
neemt omdat er geen noodzaak meer is om naar elkaar toe te lopen;
Er wordt inzicht verschaft in de voortgang van het werkplaatsproces, waardoor het makkelijker wordt om zaken
te verklaren en bij te sturen. Hierdoor kan het proces waar nodig worden geoptimaliseerd.
Er ontstaat een mogelijkheid om een uniforme werkwijze af te dwingen;
Het complete dossier wordt digitaal opgebouwd, waardoor er geen onderhanden werk meer blijft liggen omdat
er nog zaken moeten worden geadministreerd nadat de werkorder is uitgevoerd. Hierdoor kan er direct worden
gefactureerd.
De mogelijkheid bestaat om zaken te centraliseren;
Besparing van papier en dossierruimte.
De Digitale Werkorder oplossing bestaat naast de reguliere WinCar Werkplaatsmodule uit de volgende onderdelen:
ReceptieApp
Applicatie voor de receptionist om alle communicatie rondom een werkplaatsafspraak met klant, werkplaatschef, monteur en magazijn digitaal uit te voeren.
-

PlanningsApp
Planningsgereedschap voor de werkplaatschef inzake het beheren van de dagplanning van de werkplaats.
Hiermee heeft de werkplaatschef de mogelijkheid bij te sturen daar waar mogelijk, doordat de status van de
werkorder continu inzichtelijk is met betrekking tot de voortgang.

-

MonteurApp
Tabletapplicatie voor de monteur om alle administratie rondom een werkorder vast te kunnen leggen, inclusief
het maken van foto’s. Tevens dient deze applicatie als communicatiemiddel om te communiceren met de
receptie met betrekking tot meerwerk en de voortgang van de werkorder.

-

MagazijnApp
Applicatie voor het magazijn waarmee de distributie van benodigde onderdelen wordt ondersteund en continu
de status van te leveren onderdelen digitaal beschikbaar wordt gesteld aan de betrokken partijen (werkplaats
en receptie).

In de volgende hoofdstukken zullen bovengenoemde applicaties nader worden toegelicht.
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ReceptieApp
De ReceptieApp is dé tool naast WinCar voor de receptionist en backoffice medewerker om inzage te hebben in de
status van een werkorder met daarbij functionaliteiten om:
-

-

Een werkorder voor te bereiden: zijn de onderdelen aanwezig, is
de geplande tijd correct, dient er een vehicle health check te
worden uitgevoerd etc;
De auto van de klant aan te nemen en de bijbehorende administratie digitaal vast te leggen;
De aangenomen auto door te zetten naar de werkplaats;
De afhandeling van het meerwerk aangeleverd door de monteur
af te handelen;
Te communiceren met het magazijn omtrent additioneel te
leveren onderdelen;
De klant te infomeren omtrent de status van de werkzaamheden.

Aanname auto
Op het moment dat de auto wordt aangenomen heeft de receptionist de mogelijkheid om allerlei zaken betreffende de
werkorder digitaal vast te leggen, te weten:
- Maximaal toegestaan meerwerk bedrag zonder contact met klant
- Telefoonnummer waar klant op wordt teruggebeld
- Wijze waarop klant geïnformeerd moet worden omtrent voortgang van de werkorder (sms, WhatsApp, telefonisch,
email)
- Gegevens van een andere persoon die de auto komt ophalen
- Eventuele bijzonderheden m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden
- Digitaal tekenen door klant voor akkoord van de uit te voeren werkzaamheden

Openstaande werkorders
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Voorbeeld werkorder

Bijzonderheden m.b.t. werkzaamheden

Digitaal tekenen door de klant

De ondertekende werkorder wordt digitaal
opgeslagen en kan indien gewenst aan de
klant worden gemaild. Ook is het mogelijk
om de receptionist aansluitend te laten
tekenen wanneer dit een vereiste is van de
importeur i.v.m. garantie.
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Aanbieden werkorder aan de werkplaats
Op het moment dat de klant de auto heeft afgegeven wordt
de werkorder door de receptionist digitaal doorgezet naar
de werkplaats. Dan is er ook de mogelijkheid om een sleutellabel te printen, omdat er geen map meer aanwezig is
waar de sleutel in gaat.
Op het moment dat de werkorder wordt doorgezet en het
betreft een wachter dan verschijnt er op de tablet van de
monteur een bericht dat de auto aanwezig is, zodat de
werkzaamheden direct kunnen gestart.
Indien men dit niet doet dan verschijnt in de receptieApp
na 5 minuten een melding dat de werkplaats nog niet is
begonnen met de werkorder. De receptionist kan de
werkplaats hierdoor nogmaals verzoeken zo spoedig mogelijk met de werkorder te beginnen.

Afhandelen meerwerk
Op het moment dat er door een monteur meerwerk wordt
geconstateerd, hetzij als resultaat van de af te werken digitale checklist of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, dient de monteur een ondersteuningsaanvraag in
bij de receptie of backoffice. Deze worden geïnformeerd
doordat er een pop-up in hun scherm verschijnt.
Door hierop te klikken wordt de werkorder geopend en getoond wat door de monteur is geconstateerd eventueel
ondersteund door foto’s:
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Vervolgens wordt de meerwerk aanvraag door de receptionist in behandeling genomen en kan met de klant contact
worden opgenomen en de meerwerk aanvraag worden afgehandeld.
Tussentijds wordt de monteur geïnformeerd zodra er iets met betrekking tot de meerwerk aanvraag wijzigt middels een
pop-up in zijn App.
De receptionist kan vanuit het meerwerk ook digitaal een aanvraag indienen bij het magazijn met betrekking tot
benodigde onderdelen.

Meerwerk aanvraag

Verzoek magazijn

Vervolgens verschijnt er in de MagazijnApp een pop-up en wordt de
receptie geïnformeerd indien het magazijn vragen heeft omtrent de benodigde onderdelen of zodra de onderdelen worden geleverd.

Auto is klaar
Zodra de werkplaats klaar is met een werkorder ontvangt de receptionist
een melding dat de auto gereed is en kan de klant benaderd worden om de
auto op te halen.

Al deze activiteiten worden gelogd in het logboek van de
werkorder, zodat altijd achterhaald kan worden wie welke
activiteit m.b.t. de werkorder heeft uitgevoerd.
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PlanningsApp
De planningsApp is een dynamisch Dashboard waarmee de werkplaatschef in één oogopslag overzicht heeft over alle, aan monteurs toegewezen, werkorders en exact de actuele status van de werkorder kan achterhalen. Tevens is dit het gereedschap waarmee hij werkorders toewijst aan
monteurs.
De planningsApp heeft in de regel een prominente plaats in de werkplaats,
zodat voor een ieder snel inzichtelijk is, wie waar mee bezig is.

Per monteur wordt namelijk in één oogopslag inzichtelijk per werkorder of:
Er is ingeklokt;
De onderdelen aanwezig zijn;
De auto aanwezig is;
Het een wachter betreft;
Wanneer de auto klaar moet zijn;
Of het een interne of externe werkorder is;
Welke auto het betreft;
Hoeveel eenheden er verkocht zijn;
Of de monteur over het verkocht aantal eenheden is heengegaan;
Alle details, door een handige tooltip functie;
Of er nog een eindcontrole dient te worden uitgevoerd;
Of de werkorder is toegewezen aan de backoffice voor afhandeling
van schade- of poetswerk;
Of de werkorder gereed is.

Werkorder is geel, monteur is
ingeklokt en uren zijn rood hij is over
budget

Onderdelenbolletje rood, onderdelen
zijn nog niet aanwezig in werkplaats.

Werkorder is blauw, auto is aanwezig
en het betreft een wachter (rode
planningsdeel)
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MonteurApp
De MonteurApp is een applicatie voor de monteur welk beschikbaar wordt gesteld middels een tablet en is het ‘administratief’ gereedschap om alle administratie rondom de uit te voeren werkzaamheden vast te leggen. De monteur
ontvangt via deze App tevens allerlei signaleringen met betrekking tot de voortgang en status van de werkorder.
De MonteurApp biedt de volgende functionaliteiten:
- Inzage in de uit te voeren werkorders;
- Inklokken op de werkorder;
- Allerhande details van de werkorder:
o Welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;
o Welke onderdelen zijn benodigd en zijn deze beschikbaar in de
werkplaats;
o De voertuighistorie van de auto;
o Wie hebben er nog meer aan de werkorder gewerkt.;
- Uitvoeren van een checklist en het rapporteren van eventueel
meerwerk aan de receptie/backoffice;
- Mogelijkheid tot het maken van foto’s;
- Registreren van de uitgegeven onderdelen;
- Rapporteren van verdere bijzonderheden eventueel ondersteund door
het maken van foto’s;
- Registreren van het resultaat van een eindcontrole;
- Registreren van de kilometerstand.

Openstaande werkorders

Werkorders details
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Vehicle Health Check
Aan een werkorder kan een checklist worden toegevoegd welke vervolgens door de monteur dient te worden uitgevoerd.
Bijzonderheden worden na gereedmelden van de checklist gerapporteerd aan de receptie, zodat men eventueel meerwerk kan afstemmen met de klant.

Voorbeeld banden controle
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MagazijnApp
Met de MagazijnApp worden de magazijnverzoeken welke door de receptie worden ingediend afgehandeld. Op het moment dat een dergelijk
verzoek binnenkomt verschijnt een pop-up en krijgt de magazijnmedewerker alle details met betrekking tot de te leveren onderdelen zichtbaar.

Tevens wordt deze applicatie gebruikt om de te leveren onderdelen van de juiste logistieke status te voorzien, te weten:
In Bestelling
Standaard status
Gepickt
Onderdelen zijn gepickt (in kratten gedaan) en gereed voor verzending
Verzonden
Onderdelen zijn op transport en kunnen binnen de afgesproken termijn worden verwacht op de vestiging
In Werkplaats
De onderdelen zijn afgeleverd in de werkplaats
Dit toekennen van een logistieke status gebeurt door een levering te
definiëren bevattende de onderdelen. Voor deze levering wordt een
sticker geprint met een barcode. Tijdens iedere status overgang wordt
deze barcode gescand op de diverse plaatsen. Dit resulteert in een
status bij het onderdeel op de werkorder, waardoor iedereen te allen
tijde weet wat de status van het benodigde onderdeel is.

Stelling in de werkplaats met bakken voorzien van
een leveringssticker. In de bakken zitten de
onderdelen voor de uit te voeren werkorders.
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