
DE SLEUTEL NAAR
MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
IN DE WERKPLAATS

Een betere planning brengt veel voordelen met zich mee. Geen verloren tijd meer, 

minder chaos in de werkplaats, meer flexibiliteit én meer tevreden klanten. Hierdoor 

worden meer uren en onderdelen verkocht wat betekent: een stijging van de omzet. 

Waar wacht u nog op?

Plan-IT maakt plannen kinderlijk eenvoudig!    Januari 2022: versie 4.0



PLAN-IT ONLINE
KLANTEN MAKEN 24/7 ZELF 
ONLINE EEN AFSPRAAK

Plan-IT Online is een ideale aanvulling op Plan-IT Werkplaats. Dit 

product maakt het mogelijk voor uw klanten om 24 uur per dag 

zelf een werkplaatsafspraak aan te vragen via uw website.

AFSPRAAK INPLANNEN VIA 
DE WEBSITE
Plan-IT Online is een online planmodule die u 

gemakkelijk integreert in uw website. Het laat per 

dag de beschikbaarheid in uw werkplaats zien, 

die u zelf van te voren instelt. Indien u gebruik 

maakt van Plan-IT Werkplaats kan dit automatisch 

worden ingesteld en ziet uw klant de actuele 

beschikbaarheid.

De klant kan zelf een geschikte dag uitkiezen 

en het tijdstip van de afspraak; tijdstippen die u 

ook hier zelf van te voren instelt. U ontvangt een 

afspraakaanvraag welke u direct kunt bevestigen.

VERHOOG UW 
KLANTGERICHTHEID 
De klant is niet meer aan uw openingstijden 

gebonden om een werkplaatsafspraak te maken, 

wat uw flexibiliteit als onderneming verhoogt en ook 

uw klantgerichtheid- en tevredenheid ten goede 

komt.

API
Door middel van onze API kunt u gebruik maken 

van een eigen design dat precies aansluit bij de 

huisstijl op uw website.

MEER MOGELIJKHEDEN 

Plan-IT Online biedt nog meer mogelijkheden 

waar u van kunt profiteren. Zo is Plan-IT Online 

uitermate geschikt voor onder andere de 

bandenwisselperiode, houdt het rekening met de 

tijd van de bewerkingen & specialisaties van de 

monteur en is het real-time gekoppeld met Plan-IT 

Werkplaats voor een gestroomlijnde planning.



PLAN-IT ONLINE
KLANTEN MAKEN 24/7 ZELF 
ONLINE EEN AFSPRAAK

De klant is niet meer aan uw openingstijden gebonden om een 

werkplaatsafspraak te maken, wat de flexibiliteit verhoogt en de 

klantgerichtheid en –tevredenheid ten goede komt.

BESCHIKBARE VERSIES
Plan-IT Online is beschikbaar in twee verschillende 

varianten;

- Plan-IT Online op Tijd

- Plan-IT Online op Datum.

AANVULLENDE MODULES 
- Plan-IT Bandenwissel

- Plan-IT Last Minute Deal

- CRM API

MULTI-TAAL 
Plan-IT Online is standaard beschikbaar in vier 

talen; Nederlands, Duits, Engels en Frans. Op 

verzoek is elke taal leverbaar.

 √ Eenvoudig te integreren in uw website

 √ Laat klanten 24/7 hun eigen afspraken   

aanvragen

 √ Laat realtime beschikbaarheid zien

 √ Koppelt met Plan-IT Werkplaats

 √ Verhoogt uw klantgerichtheid en   

-tevredenheid



PLAN-IT ONLINE
OP DATUM

PLANNEN OP 
DATUM
De meest gebruikte manier 

om de kalender van de online 

module te gebruiken is het 

plannen op capaciteit. De klant 

kiest een bepaalde datum uit de 

kalender die nog beschikbaar 

is en kan hierbij eventueel een 

voorkeurstijd plannen.

MULTI-TAAL
Plan-IT Online op Datum is 

standaard beschikbaar in vier 

talen; Nederlands, Duits, Engels 

en Frans. Op verzoek is elke taal 

leverbaar.

API
Door middel van onze API kunt 

u gebruikmaken van een eigen 

design dat precies aansluit bij de 

huisstijl op uw website. 

MEER FLEXIBILITEIT VOOR 
UW KLANTEN
U geeft uw klanten gemak en flexibiliteit bij het 

inplannen van een afspraak bij uw werkplaats, plus 

u heeft geen dubbele boekingen meer door de 

realtime werking van Plan-IT Online op Datum. 

U hoeft klanten niet extra terug te bellen om 

de gemaakte afspraak te bevestigen. Plan-IT 

reserveert direct de benodigde capaciteit.

Veel grote merken werken al met Plan-IT Online 

op Datum, waarbij de module naadloos is 

geïntegreerd in hun website.

 √ Gekoppeld aan uw werkplaatsbezetting

 √ Houdt rekening met dag, ruimte en   

specialisme

 √ Werkt realtime



PLAN-IT ONLINE
OP TIJD

SPREIDING IN DE 
WERKPLAATS
Geniet van meer spreiding in de werkplaats, want 

niet alle klanten hoeven meer tegelijk om 08:00 

uur ’s ochtends de auto af te geven. Wanneer een 

afspraak voor later op de dag wordt gemaakt, kan 

de klant ook later de auto af komen geven. Tevens 

kunt u met deze module uw vervangend vervoer en 

wachters online optimaal beheren.

API
Door middel van onze API kunt u gebruik maken 

van een eigen design dat precies aansluit bij de 

huisstijl op uw website. Veel grote merken werken 

al met Plan-IT Online op Tijd, waarbij de module 

naadloos is geïntegreerd in hun website.

MULTI-TAAL
Plan-IT Online op Tijd is standaard beschikbaar in 

vier talen; Nederlands, Duits, Engels en Frans. Op 

verzoek is elke taal leverbaar.

HOUDT REKENING MET 
TIJDSDUUR
Plan-IT Online op Tijd houdt rekening met hoe 

lang een bepaalde bewerking/klus duurt en houdt 

rekening met de specialisaties van de monteurs, 

waardoor de klant realtime de beschikbare data 

en tijdstippen te zien krijgt in de online planner. U 

beheert zelf de lengte van de bewerkingen, dus 

u geeft zelf aan hoeveel tijd gereserveerd moet 

worden voor een bandenwissel of voor een grote 

beurt etc.

 √ Gekoppeld aan uw werkplaatsbezetting

 √ Houdt rekening met tijd, ruimte en   

specialisme

 √ Werkt realtime

Plan-IT Online op Tijd geeft realtime inzicht in uw planning, 

waardoor klanten direct een gewenste dag en tijd kunnen 

selecteren voor het maken van een afspraak.



PLAN-IT ONLINE
BANDENWISSEL
MODULE

Wordt u ook al nerveus wanneer de bandenwissel periode er aan 
komt? Veel druk op de telefoon en een overvolle werkplaats, 
weinig tijd voor andere type afspraken en een planning waar 
u maar moeilijk het overzicht houdt. Het lijkt een noodzakelijk 
kwaad, maar dat hoeft niet!

LAAT UW KLANT DE 
BANDENWISSEL ZELF 
INPLANNEN 
Plan-IT Werkplaats in combinatie met 

Plan-IT Online zorgt dat u de bandenwisselperiode 

zonder problemen tegemoet kunt zien. Met een 

juist ingerichte Plan-IT Werkplaatsmodule biedt u 

uw klanten de kans om zelf hun bandenwissel in 

te plannen. Op basis van de beschikbare ruimte in 

uw planning bepaalt de klant, zonder tussenkomst 

van uw eigen personeel, een datum en tijd om de 

bandenwissel uit te voeren.

VERBONDEN MET PLAN-IT 
WERKPLAATS
Doordat de bandenwisselmodule direct verbonden 

staat met Plan-IT Werkplaats, kunnen klanten zelf 

hun afspraak inplannen voor de bandenwissel. 

Hoe? Via onze online planmodule, Plan-IT Online 

op Tijd. De klant bezoekt uw website, vult de 

nodige gegevens in en bekijkt de beschikbaarheid. 

De klant kiest een geschikt tijdstip en maakt de 

afspraak. Doordat de online planmodule realtime 

de beschikbaarheid updatet, zijn er geen dubbele 

afspraken.

GEEN DRUK MEER OP DE 
TELEFOON
In alle facetten van de bandenwissel ondersteunt 

Plan-IT. Geen dubbele afspraken meer, geen 

onnodige drukte aan de telefoon en geen verspilde 

energie aan het overmatig beheren van de 

planning. Uw planning loopt vanzelf realtime

vol, is daarom altijd up-to-date en u behoudt 

voortdurend het overzicht. Klanten hoeven niet

meer te worden teruggebeld en uw planning blijft 

overzichtelijk. U kunt zelfs proactief een mailing 

sturen naar uw klanten met een link naar de online 

planmodule. Zo motiveert u uw klanten om de 

afspraak online te maken. Uit onderzoek blijkt 

dat meer dan de helft van deze online afspraken 

onder werktijd worden gemaakt, waardoor u minder 

telefoon ontvangt en dus meer rust houdt op de 

receptie.



PLAN-IT ONLINE
BANDENWISSEL 
MODULE

NOG MEER VOORDELEN
Naast de eerdergenoemde voordelen biedt de 

Plan-IT Bandenwisselmodule nog meer voordelen 

voor uw bedrijf.

• Plan-IT zorgt ervoor dat uw 

bandenwisselperiode soepel verloopt en 

u zich kunt bezighouden met de reguliere 

werkzaamheden.

• Geen onverwachte of dubbele afspraken.

• Volautomatische pre-reservering van de 

afspraak via mailingacties.

• De klant bepaalt zelf, op basis van 

beschikbaarheid, wanneer en op welke tijd 

hij wil komen, zonder tussenkomst van uw 

medewerkers.

• Spreiding klantenontvangst aan de receptie.

MULTI-TAAL 
De Plan-IT Online Bandenwisselmodule is 

standaard beschikbaar in vier talen; Nederlands, 

Duits, Engels en Frans. Op verzoek is elke taal 

leverbaar.

 √ Wat u ziet in de planning, is waar

 √ Geen dubbele boekingen meer

 √ Klanten hoeven niet te worden    

teruggebeld

 √ Klanttevredenheid verhoogt

 √ Benadert klanten proactief om online te  

boeken

Met de Plan-IT bandenwissel module biedt u de klant de 

mogelijkheid om direct online een afspraak te maken voor de 

bandenwissel op tijdstippen die realtime worden weergegeven. 



PLAN-IT ONLINE
LAST MINUTE DEAL
MODULE

Last Minute Deal is een module die kan worden toegevoegd 

aan Plan-IT Online. Deze module is ontwikkeld aan de hand van 

vragen uit de markt.

KORTING
Er kan op bepaalde dagen korting worden gegeven 

aan de klant, om zo de aanloop van afspraken 

enigszins te sturen. Er is een aantal standaard 

kortingsregels ontwikkeld, maar u kunt ook 

handmatig zelf kortingen instellen.

VOORDELEN
• U nodigt klanten uit om een afspraak te maken 

bij een minder drukke werkplaatsbezetting. De 

klant ontvangt dan een korting.

• Volledig dynamisch (automatisch) in te 

stellen.

• Ook toepasbaar voor vroegboekkorting. 

Bijvoorbeeld na de zomerperiode als het 

minder druk is in uw werkplaats, kunt u uw 

klanten vóór de zomer al uitnodigen om een 

werkplaatsafspraak te maken tegen een 

bepaalde korting. Hiermee is uw werkplaats 

dan ook in minder drukke tijden verzekerd van 

een goede bezetting.

MULTI-TAAL
De Last Minute Deal module van Plan-IT Online is 

standaard beschikbaar in vier talen; Nederlands, 

Duits, Engels en Frans. Op verzoek is elke taal 

leverbaar.



PLAN-IT ONLINE
CRM_API
MODULE

Vanuit onze klanten kregen we de vraag om selectief data uit 

Plan-IT Werkplaats te laten ophalen. We hebben daarvoor de 

CRM_API samengesteld.

MOGELIJKHEDEN
Met de hiermee uit Plan-IT Werkplaats verkregen 

afspraakgegevens bent u in staat om zelf allerlei 

acties uit te voeren zoals het samenstellen van 

overzichten als ook het ter beschikking stellen van 

data aan andere bedrijfssystemen.

VOORBEELDEN
Een van de vele voorbeelden is het volledig op 

maat maken van de afspraakbevestiging naar uw 

klant.

Een ander voorbeeld is het gebruiken van de data 

t.b.v. de binnen uw organisatie gebruikte BI-tool.

KORTOM
Alle data, binnen de door u gebruikte Plan-IT 

producten, is ook voor u in data-vorm beschikbaar. 

Zo kunt u deze waardevolle gegevens ook in 

andere toepassingen verwerken.



NEEM CONTACT OP
MET PLAN-IT

Plan-IT International B.V.
Keizersveld 25, 5803 AM Venray, T +31 (0)85 2362500

contact@plan-it.nl, www.plan-it.nl


