
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 
WERKPLAATS WEB

Plan-IT Werkplaats Web is het digitale plansysteem dat onmisbaar 
is in uw werkplaats. Alle afspraken worden weergegeven op één 
overzichtelijk bord, waardoor u altijd het overzicht behoudt. Plan-IT 
Werkplaats Web is volledig naar eigen wens in te richten.

DMS INTEGRATIE
In onze (meer dan) 25 jaar ervaring in 

werkplaatsplanning in Nederland, België en 

Duitsland, met circa 1500 klanten en meer dan 30 

integraties in DMS-systemen, hebben we ontdekt 

dat integratie het beste werkt wanneer het DMS 

leidend is. Altijd. 

Dat betekent dat het DMS de intake doet, een 

werkorder maakt en deze informatie doorgeeft aan 

een planningstool (Plan-IT Werkplaats Web). 

Deze planningstool maakt gebruik van die 

informatie om de beschikbaarheid te vinden. Zodra 

de afspraak is gemaakt, geeft de planningstool 

alle relevante gegevens terug aan het DMS. De 

processtroom werkt het beste op deze manier 

omdat er maar één informatiebron is: het DMS. De 

wijze, als ook mate, van integratie met een DMS is 

afhankelijk van de DMSleverancier.

API
Door middel van onze API kunt u gebruik maken 

van een eigen design dat precies aansluit bij uw 

huisstijl.

DIGITAAL PLANSYSTEEM
Plan-IT Werkplaats Web is hét digitale plansysteem 

dat essentieel is in uw werkplaats. Al uw 

werkplaatsafspraken worden weergegeven op één 

handig en overzichtelijk scherm dat u helpt het 

overzicht te behouden in uw werkplaats.

U kunt eenvoudig afspraken aanpassen, 

verplaatsen, de aangewezen monteur wijzigen en u

kunt elke status met één blik inzien. U bent flexibel 

in het beheren van uw afspraken.



PLAN-IT 
WERKPLAATS WEB

Het DMS doet de intake, maakt een werkorder aan en geeft deze 
informatie door aan Plan-IT Werkplaats Web.

WERKORDER OVERZICHT
Bij elke werkplaatsafspraak zijn er meerdere opties 

om toe te voegen aan de weergave van de

werkplaatsafspraak. Dit betekent dat je in één 

overzicht ziet wat voor soort werk er gedaan moet 

worden, of er een vervangend voertuig nodig is en 

of de klant zal wachten op de auto. En meer ….

SAAS
Omdat Plan-IT Werkplaats Web volledig SAAS 

gebaseerd is, heeft u voldoende aan een scherm 

en een browser.

AANPASBAAR AAN EIGEN 
WENSEN 
U kunt Plan-IT Werkplaats Web naar uw eigen 

wensen aanpassen en het proces efficiënter 

maken.

EXTRA MOGELIJKHEDEN
Het is mogelijk om afspraken eenvoudig aan te 

passen, te verplaatsen en monteurs te wijzigen. 

Daarnaast ziet u elke status in één oogopslag. 

Met Plan-IT Werkplaats Web bent u flexibel in het 

beheren van uw afspraken.

INTEGREERT MET DE MEEST 
VOORKOMENDE DMS-EN
Plan-IT Werkplaats Web integreert met bijna elk 

Dealer Management Systeem (DMS), om het 

werkproces efficiënter te maken.

VINDT BESCHIKBAARHEID
De informatie wordt vanuit het DMS doorgegeven 

aan Plan-IT Werkplaats Web. Op deze manier 

kan Plan-IT Werkplaats Web de beschikbaarheid 

vinden.



PLAN-IT 
WERKPLAATS WEB

AANPASBAAR
U kunt Plan-IT Werkplaats 

Web naar uw eigen wensen 

aanpassen en het proces 

efficiënter maken.

MULTI-TAAL
Plan-IT Werkplaats Web is 

standaard beschikbaar in drie 

talen; Nederlands, Duits en 

Engels. Op verzoek is elke taal 

leverbaar.

ÉÉN 
INFORMATIEBRON
Plan-IT Werkplaats Web geeft 

alle relevante gegevens terug 

aan het DMS. De processtroom 

werkt het beste op deze 

manier omdat er maar één 

informatiebron is: het DMS.

 √ Met afspraakbevestiging via e-mail

 √ Gemakkelijke koppeling met DMS’en door 

middel van API’s

 √ Veel extra mogelijkheden door onze 

samenwerkingen

 √ DMS is altijd leidend

 √ Plan-IT Werkplaats Web vindt de 

beschikbaarheid

 √ Integratie werkt twee kanten op

 √ Benodigde informatie wordt visueel 

weergegeven in het overzicht

 √ Aanpasbaar aan eigen behoeften en wensen
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