Software
Onze softwarediensten
Maatwerk software

Informatiekoppelingen

Beheer en onderhoud

Digitalisering
informatiestromen

Wij koppelen diverse
informatiebronnen die u beheert
vanuit één plek. Hiermee voorkomt
u onnodige, dubbele en/of foutieve
invoer.

Speciaal voor u gemaakte
software, afgestemd op uw
organisatiewensen en -behoeften.
Wij noemen het ook wel ‘het
maatpak onder de software’.

Uw applicatie blijft altijd
functioneren dankzij het beheer en
onderhoud van DataByte. Zo kunt
u blijven doorwerken en wordt u
volledig ontzorgd.

Alle informatiestromen zijn te
digitaliseren. DataByte adviseert bij
en realiseert de digitalisering van
deze stromen, ook wel ‘workflowmanagement’ genoemd.

Enkele voorbeelden van onze softwareprojecten:
Digitale fabriek/bedrijfshallen

Urenregistratiesysteem

Digitaal personeelsdossier

Wij koppelen alle facetten, van
de backoffice tot de productiehal.
Hiermee krijgt u inzage in de
productiviteit, kan personeel zich
digitaal aan- en afmelden en
monitort u het productieproces.

U vult, waar u ook bent, digitaal
uw uren in, waardoor automatische
facturering plaatsvindt en u veel tijd
bespaart!

Geen dossierkasten meer nodig
met het digitale personeelsdossier.
Hiermee krijgt u inzage in kosten,
verzuim en vakantiebezetting.

Webshop
Wij bouwen webshops afgestemd
op uw organisatie. We koppelen
tevens zoveel mogelijk aan uw
huidige systemen, bijvoorbeeld uw
voorraadsysteem.

Aanwezigheidssysteem
Het bekende aanwezigheidsbord,
maar dan in een digitaal jasje.

Douane informatiesysteem
Dit systeem bevat een automatische
koppeling met douane en transport,
waardoor uw administratie grotendeels
uit handen wordt genomen.

Digitaal Projectdossier
Weg met de papieren projectmap!
Met het dit systeem heeft u alle
benodigde informatie binnen
handbereik. Voor uw gemak geeft
het systeem de juiste signaleringen.
Zo blijft u deadlines voor en houdt u
overzicht over uw project.

Onze succesverhalen
BOZ
Group
Papierloze fabriek
•
•

Touchscreen software
Inkloksysteem

Otentic
Automatische afhandeling
•
•

Prins
Heerlijk
Meer grip op zorg en planning
•
•

Zorg- en onderwijsmanagement
Planningstool

t: 0167 544 544

Douane informatiesysteem
Warehousemanagement

‘t Ravelijn
Digitaal onderwijs
•
•

Europe
Steel
Center

Feenstra
Klantgerichte portaal
•
•

Online klantenportaal
Cross-selling diensten

Leertakenapplicatie
LOB-dossier

Unieke webshop voor staalindustrie

•
•

Koppeling met ERP-systeem
Klantenportaal met bestelhistorie

e: info@databyte.nl

