
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 WELKOM
VERHOOGT 
KLANTTEVREDENHEID

Met een simpele, persoonlijke boodschap bij binnenkomst voelt uw 
klant zich direct welkom in uw werkplaats.

MULTIFUNCTIONEEL
Blijft uw klant wachten op zijn/haar auto terwijl deze 

in de werkplaats staat? Plan-IT Welkom houdt uw 

klanten gemakkelijk op de hoogte van de voortgang 

van het onderhoud. Maakt u gebruik

van meerdere balies? Ook geen probleem, u 

verwelkomt uw klanten eenvoudig aan de juiste 

balie met Plan-IT Welkom.

Informeer uw klanten daarnaast ook over speciale 

acties en aanbiedingen die u heeft. Afbeeldingen, 

nieuws, YouTube-video’s of weerupdates,

de mogelijkheden zijn eindeloos. De Plan-IT 

Welkom layout is bovendien flexibel in te stellen 

naar uw eigen huisstijl en wensen.

PERSONALISEER
Plan-IT Welkom laat de afspraken uit 

Plan-IT Werkplaats zien met de status van de 

werkzaamheden. Daarnaast is het mogelijk om 

op het digitale bord aanbiedingen en/of reclame 

te laten zien, het actuele weer te vertonen of het 

meest recente nieuws. Het is mogelijk het bord 

naar eigen wens in te richten en te beheren.

WAT HEEFT U NODIG?
Een internetaansluiting en een scherm. Dat is alles! 

Met een Smart TV bent u zelfs in één keer klaar.

Daarnaast hoeft u zich geen zorgen meer te maken 

over onderhoud van de software.

Plan-IT Welkom draait in de Cloud en Plan-IT zorgt 

dat u altijd gebruik maakt van de meest actuele 

versie. Uiteraard met de Plan-IT kwaliteit die u van 

ons gewend bent.



PLAN-IT WELKOM
VERHOOGT 
KLANTTEVREDENHEID

Verhoogt klanttevredenheid direct bij binnenkomst. Geef uw klanten 
de persoonlijke aandacht die zij verwachten met Plan-IT Welkom.

OPTIMALISEER UW 
AFTERSALES
Een goede planning is onmisbaar binnen de 

werkplaats. Efficiëntere planning leidt - naast een 

betere werkplaatsbezetting - ook tot een hogere 

klanttevredenheid, wat essentieel is binnen de 

aftersales. Plan-IT helpt u in dit proces!

HAAL MEER UIT UW SALES EN 
AFTERSALES
Niet alleen ons digitale planbord, Plan-IT 

Werkplaats, maar ook onze additionele modules 

zoals Plan-IT Online, Plan-IT Welkom en 

Plan-IT Proefrit helpen uw sales en 

aftersalesprocessen naar een hoger niveau te 

tillen.

PERFECTE TOEVOEGING 
Plan-IT Welkom is de perfecte aansluiting op 

uw klantgerichte aftersalesproces. Het laat de 

afspraken en status van de werkzaamheden 

uit Plan-IT Werkplaats zien. Plan-IT Welkom is 

volledig naar eigen wens in te richten. Om Plan-IT 

Welkom in te kunnen zetten in uw werkplaats, heeft 

u wel Plan-IT Online, Plan-IT Werkplaats en de 

CRM API nodig.

PERSOONLIJKE BEGROETING
Het digitale welkomstbord kunt u inzetten om 

klanten persoonlijk te begroeten bij binnenkomst 

in de werkplaats, binnenkomende klanten 

gestroomlijnd naar de juiste balie te begeleiden en 

wachtende klanten op de hoogte te houden van de 

status van hun auto.



PLAN-IT WELKOM
VERHOOGT 
KLANTTEVREDENHEID

AVG-PROOF
In het kader van de AVG-

wetgeving is het mogelijk om 

bepaalde informatie wel of niet 

te tonen op het welkomstbord, 

afhankelijk van de afspraken 

of toestemming die u van uw 

klanten heeft.

MULTI-TAAL
Plan-IT Welkom is standaard 

beschikbaar in twee talen; 

Nederlands en Engels. 

Daarnaast is Plan-IT Welkom 

zo opgezet, dat op aanvraag 

gemakkelijk andere talen worden 

toegevoegd.

SERVICE
Verhoogt klanttevredenheid 

direct bij binnenkomst. Geef uw 

klanten de persoonlijke aandacht 

die zij verwachten met Plan-IT 

Welkom.

 √ Een hogere klanttevredenheid

 √ Een extra contactmoment met uw klanten

 √ Zelf vorm te geven uiterlijk

 √ Altijd de meest actuele versie

 √ Uitstekende service

 √ AVG-Proof

 √ Een extra handvat voor een persoonlijke 

benadering



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


