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Functies Voordelen

• Machinegroepen en teams

• Weergave van vrije capaciteit

• Verzuim van mens en machine

• Waarschuwingen bij storingen / botsingen

• Grafische weergave

• Geschikt voor meerdere gebruikers

• Browser-applicatie

• optimale planning

• Verbeterde inzet

• Lagere kosten

• Minder machine transporten

• Planning van kolommen

• Centrale gegevensopslag

• Eenvoudige bediening 
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Met de inzetplanning van geoCapture optimaliseert u het gebruik van mens en machine. 

Goed gefundeerde planning zorgt voor een soepel proces. Verbeterde werktijden zorgen voor lagere kosten. 

GeoCapture biedt effectieve tools om uw projecten en bouwplaatsen optimaal te laten werken..

Het perfecte planningstool
GeoCapture biedt een eenvoudig webgebaseerd 

bouwlocatie-planningssysteem.

In slechts een paar stappen kunt u personeel en 

machines projectspecifiek toewijzen en onmiddellijk 

vrije capaciteiten herkennen. Het systeem controleert 

op afwezigheid, zoals vakantie, ziekte van het 

personeel, op onderhoudsafspraken voor voertuigen 

of werktuigen.
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Teams inplannen

U herkent onmiddellijk freelancers en machines en 

wijst ze met één klik toe aan de respectieve projecten. 

Belangrijke factoren zoals vakanties, ziekte of 

werkplaatsbezoeken zijn direct zichtbaar.

Optimale planning helpt u om overcapaciteit te 

voorkomen en uw resourcen te verminderen. Beter 

gebruik bespaart veel geld - dag na dag.  

Herken vrije capaciteiten

Met geoCapture kunt u voertuigen, machines en 

personeel eenvoudig naar teams groeperen.

Zo plant u dus hele teams over de respectieve 

projecten. Indien er een component (man/machine) 

door vakantie, ziekte of onderhoudsafspraak 

ontbreekt, waarschuwt het systeem en een 

vervanging kan worden gepland.

U houdt dus altijd alles in het zicht.

Optimaal gebruik

geoCapture informeert u over alle eerdere 

planningen, verzuim en vrije capaciteiten op basis 

van een tabellarisch overzicht. 

Dit geeft u een overzicht over beschikbare 

voertuigen en werknemers, evenals eventuele 

knelpunten en stelt u in staat uw capaciteiten 

volledig te benutten.
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