De slimste
oplossing voor
het beheren van
al uw opdrachten

Het coördineren van opeenvolgende opdrachten en taken
binnen een vloot is uitdagender dan ooit. Bent u op zoek naar
een oplossing om het totaaloverzicht te bewaren?
Mission Planner is een onafhankelijke workflow management
applicatie die structuur brengt in uw werkprocessen. Het
verzekert u van een overzicht van alle juiste informatie.

De voordelen voor uw organisatie:
• Mission Planner is een op zichzelf staande applicatie
die al uw workflow data integreert en verwerkt
• Aanpasbaar aan uw werkproces en behoeften
• Intelligente processtroom structuur gebaseerd op input
van de gebruiker
• De mogelijkheid om meerdere media bestanden te
integreren voor communicatie in beide richtingen

Mission Planner: Werkt simpelweg voor U!
Onafhankelijke mobiele applicatie
Als u kiest voor Mission Planner ontvangt u een hardware
onafhankelijke oplossing. Uw chauffeur heeft enkel een
Android smartphone of tablet nodig. Bovendien werkt de
applicatie onafhankelijk van de blackbox in het voertuig.
Mission Planner integreert direct met uw back-office
software en navigatiesystemen. Dit stelt u in staat om alle
data die u nodig heeft, inclusief input van derde partijen
en media bestanden in al de mogelijke formaten, te
verzamelen binnen een werkproces.
Volledig maatwerk
Uw werkwijze is uniek. Bij het gebruik van Mission Planner
hoeft u uw operationele processen aan te passen aan
de oplossing - wij passen de volledige workflow aan uw
werkprocessen aan. Als klant bent u de eigenaar van het
proces. U bepaalt de stappen in de gewenste volgorde,
de controle vragen betreffende elk formulier en hun
onderlinge afhankelijkheden.
Alles wat U nodig heeft, op eenvoudige wijze
Mission Planner verzekert u van de juiste uitvoering
van toegewezen taken. Dankzij een context-gevoelige
benadering eliminieert het de overdaad aan complexe
informatie. De applicatie begeleid de chauffeur bij elke stap
van de opdracht en leidt hem door het vooraf bepaalde
proces van de workflow.

Hoe werkt het?
Elke workflow die in de applicatie wordt aangemaakt
bestaat uit een flexibele volgorde van formulieren. Elk
formulier bevat vragen, opgesteld naar aanleiding van
de vereisten van de door u bepaalde werkwijze. Deze
vragen verschijnen in een logische volgorde passend bij de
opeenvolgende taken van de workflow.
De chauffeur volgt de stappen in de applicatie en geeft
aanvullende informatie wanneer gevraagd. Gebaseerd op
de antwoorden van de chauffeur verschijnt de volgende
vraag. Op deze manier geeft de applicatie duidelijke
instructies aan de chauffeur met betrekking tot elke stap
van de workflow. Met een enkele blik op het scherm
weet de chauffeur dus precies waar hij is binnen de totale
workflow en welke stappen nog gaan komen.
Het eenvoudige en overzichtelijke beheer van
werkprocessen vertaalt zich direct in duidelijke
terugkoppeling en betere rapportages aan de back-office.
Door middel van notificaties wordt u altijd op de hoogte
gebracht wanneer aanvullende actie noodzakelijk is of
wanneer de voortgang niet overeenkomt met de planning.

Mission Planner biedt een complete
weergave van uw workflow.
U weet het beste wat werkt voor
uw bedrijf en hoe uw activiteiten
zijn gestructureerd. Daarom passen
wij onze applicatie volledig aan uw
behoeften en vereisten aan.
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