PdC Mobiel
Snel toegang tot CRM-,
werkplaats-, en managementgegevens
Omdat de gebruiker ook mobiel wil kunnen werken heeft Bemet ervoor
gezorgd dat die wens gebruiksvriendelijk ondersteund wordt.
Dus onderweg werken met Plan-de CAMpagne, ook als er geen pc
beschikbaar is.
Met PdC mobiel creëert u via uw mobiel of scanner bijzondere en
handzame extra Plan-de-CAMpagne werkplekken:
 Bij het opstarten meteen actuele Plan-de-CAMpagne informatie.
 uw agenda van vandaag
 uw lopende productieorders
 de door u geboekte tijden
 Plan-de-CAMpagne-gegevens kunnen gewijzigd en toegevoegd worden.
 Wijzigingen worden direct opgeslagen.
 Wijzigingen zijn direct voor anderen zichtbaar.

PdC Mobiel kent de volgende onderdelen:

CRM met PdC Mobiel




CRM + Agenda
Voor mensen die onderweg zijn en relatiegegevens willen raadplegen.
Voor mensen in vergadering, onderweg, in de werkplaats etc, die inzicht in
hun afspraken willen hebben.
 Buitendienstmedewerkers, directie, projectleiders, verkopers, monteurs,

etc.
Productieorders met PdC Mobiel



Productieorders + Werkplaatsregistratie
Voor iedereen die tijden en materialen invoert en geen vaste pc ter
beschikking heeft.
 Machine operators, monteurs, productiemedewerkers,

balieverkoopmedewerkers, etc.
Inkomende goederen met PdC Mobiel


Voor iedereen die goederen binnenboekt en niet telkens naar een pc wil
hoeven lopen.
 Expeditiemedewerkers, productiemedewerkers, etc.

Magazijn met PdC Mobiel


Voor de eindejaarsinventarisatie of het cyclisch tellen van uw voorraad
 Magazijnmedewerkers, etc.
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CRM op PdC Mobiel





Met CRM op PdC Mobiel kunnen gegevens van klanten geraadpleegd en gewijzigd worden. De
wijzigingen worden direct opgeslagen en zijn voor de andere Plan-de-CAMpagne gebruikers meteen
zichtbaar.
Vanuit de klantkaart kan meteen gebeld en gemaild worden, een internetsite geraadpleegd of een
routebeschrijving worden gestart.
Ook kunt u historische CRM-gegevens inzien.

In de Agenda kunnen nieuwe afspraken worden aangemaakt en bestaande afspraken worden geraadpleegd
en gewijzigd. Hetzelfde geldt voor to-do’s en telefoonherinneringen. En niet alleen voor uzelf maar ook voor
uw collega’s.
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Productieorders op PdC Mobiel
(keuze Productieorders)

Met Productieorders op PdC Mobiel kan uw monteur onderweg een hele order afhandelen:
 uren boeken op bewerkingen
 bewerkingen aan een order toevoegen
 materialen aan een order toevoegen
 klokken op een vervangende bewerking
 boeken op activiteiten die niet direct aan orders gerelateerd zijn (denk aan Dienstreis en Lunch)

Maar Productieorders op PdC Mobiel is ook uitermate geschikt als hulpmiddel bij balieverkoop.
De baliemedewerker maakt een (handels-)calculatie aan, gaat met de scanner het magazijn in en haalt de
gevraagde materialen op. De informatie van de scanner gaat live naar Plan-de-CAMpagne en er kan ter
plekke een pakbon en factuur geregeld worden.
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Productieorders op PdC Mobiel
(keuze Werkplaatsregistratie)

Uw werkplaatsmedewerker kan net zoals in de desktopversie van deze functionaliteit, al zijn/haar
bewerkingen starten en stoppen.





tijden klokken door bewerkingen te starten en te stoppen
werken met combi orders
boeken op activiteiten die niet direct aan orders gerelateerd zijn (denk aan Lunch, Overleg, Artsbezoek)
pakbonnen digitaal ondertekenen (NIEUW vanaf versie 5.3)
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Inkomende goederen op PdC Mobiel




goederen binnenboeken op basis van een bestelbonnummer
goederen binnenboeken met behulp van een streepjescode. Vraag uw leverancier om op de pakbon
streepjescodes te printen zodat u de goederen snel en foutloos met de scanner kunt binnenboeken
afkeurreden opgeven
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Magazijn op PdC Mobiel







voor het snel invoeren van juiste voorraadhoeveelheden
 voor eindejaars inventarisaties (balansen)
 voor cyclisch tellen (elke periode een deel van uw voorraden tellen)
 diverse mutatiecodes (redenen om de voorraad te muteren)
directe verwerking in Plan-de-CAMpagne: van synchroniseren of overtypen is geen sprake
zeer vlotte werkwijze middels het werken via een scanner (gebruik maken van uw streepjescodes)
 streepjescodes van uw artikelen
 streepjescodes van uw voorraadlocaties
verplaatsing van uw voorraad naar een andere locatie kan met PdC Mobiel in uw Plan-de-CAMpagne
verwerkt worden
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Scanner
Voor het gebruiken van PdC Mobiel en voor het lezen van de streepjescodes die u daarbij kunt tegenkomen
kan Bemet een industriële scanner leveren.
Het is een laserscanner:
 deze kan van grote afstand een streepjescode lezen
 deze is niet erg afhankelijk van goede belichting
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Management Cockpit
Hoewel dit een zelfstandige functie is naast PdC Mobiel is de Management Cockpit sinds Plan-de-CAMpagne
versie 5.0 ook mobiel beschikbaar voor telefoon en tablet. De mobiele variant van deze managementtool is
geschikt voor iPhone, iPad, Android telefoon en Android tablet.
De PdC Management Cockpit is bedoeld voor de manager die snel en overzichtelijk inzicht wil hebben in de
verschillende aspecten van de organisatie en het functioneren van het bedrijf als geheel.

Deze managementtool is ook zeer geschikt voor bedrijven met meerdere B.V.'s in binnen- en buitenland. De
gebruiker kiest van welke B.V. hij de informatie wil zien en krijgt deze dan direct overzichtelijk
gepresenteerd.
Breed inzetbaar
De rechten van de Management Cockpit zijn op gebruikersniveau te regelen. Hierdoor geeft dit stukje
gereedschap niet alleen het management maar ook inkopers, werkvoorbereiders, verkopers, financiële en
administratieve medewerkers inzicht in bijvoorbeeld:









afkeur op inkoop meten
inkoopwaarden meten
machinebezetting bewaken
aantal/waarde van de herstelcalculaties inzichtelijk krijgen
offertescores beoordelen
kijken of verkooptargets behaald worden
voorraad- en onderhanden werk positie beoordelen
financiële gegevens uit AccountView weergeven
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Technisch


De meeste onderdelen van PdC Mobiel zijn beschikbaar vanaf Plan-de-CAMpagne versie 5.1.



Nodig: een ADS waarvan permanent 1 gebruiker de applicatieserver is, op een PC met een vast IP-adres
(en omdat op Linux geen applicatieserver mogelijk is kun op Linux geen PdC Mobiel draaien).

Onderstaande lijst geeft u een indruk van de platformen die het gebruik van PdC Mobiel ondersteunen.
Vanwege de grote verscheidenheid aan toestellen per platform is het helaas mogelijk dat een specifiek
toestel dat voldoet aan de platformeisen toch nog niet wordt ondersteund.
Platform
Android 2.3+
Android 3.x (Honeycomb)
Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Apple iOS 6+

Browser
Native browser
Native browser
Native browser
Google Chrome
Mobile Safari

Ondersteund
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

Neem voor meer informatie contact met ons op via
mail sales@bemet.nl of telefonisch 0318-495858

Al sinds 1990 levert Bemet International CAD/CAM, APM en ERP
software aan bijna 1.000 tevreden klanten in de maakindustrie. Met
onze gebruiksvriendelijke oplossingen en praktijkgerichte aanpak
zijn wij in staat om uw concurrentiepositie aanmerkelijk te
verbeteren.
Bemet International B.V. | Postbus 1040 | 3900 BA Veenendaal
T 0318 – 495858 | info@bemet.nl | www.bemet.nl
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