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Wat is middelenplanning?
Voor een optimale bezetting van
mens en machine is het
noodzakelijk om in één oogopslag
te zien welke middelen
beschikbaar zijn en welke niet. De
middelenplanning helpt hierbij.

Middelenplanning
De middelenplanning helpt je om
kostbaar materieel, materiaal en
personeel efficiënt in te zetten. Je
realiseert de meest optimale
bezetting tegen zo weinig mogelijk
kosten.
Wat houdt gebruik van Middelenplanning in?
Voor alle bedrijven waarbij mens en/of machine lang of
kortstondig moeten worden ingezet, waarbij werkzaamheden
dienen te worden uitgevoerd voor eigen projecten of verhuur, is
Middelenplanning de module die deze processen optimaal
ondersteunt. Middelenplanning biedt direct inzicht in de actuele
stand van inzet van mens en materieel. Daarbij bewaakt het
systeem de evenredige inzet van personeel door middel van
controle op de vastgestelde arbeidsvoorwaarden. Bij conflicten
treedt een signaalfunctie in werking en Middelenplanning
vereenvoudigt de zoektocht naar een oplossing. Gebruik van
Middelenplanning integreert het planproces in je bedrijfsproces
en draagt bij aan de beheersbaarheid ervan.

Middelenplanning in de praktijk
Voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden kunnen
personeel, materieel en materialen worden ingepland. Op basis
van een aanvraag kunnen de beschikbare middelen worden
ingeroosterd. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een
werkopdracht waarbij het wat, waar en wanneer wordt
vastgelegd. Een belangrijk kenmerk bij het vastleggen van een
aanvraag is dat het systeem zeer snel inzichtelijk maakt welke
middelen beschikbaar zijn ten behoeve van de uitvoer van die
aanvraag. Dit maakt het mogelijk om telefonische
planningsverzoeken direct af te handelen. Hierbij kan de
gevraagde capaciteit zowel meteen als achteraf worden
ingeroosterd.
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Voordelen van Middelenplanning
1
Inzicht in beschikbaarheid
middelen
Houd altijd overzicht en een beheersbare
planning van beschikbaar materiaal,
materieel en personeel.

2
Voldoe aan CAO personeel
Middelenplanning bewaakt de inzet van
het personeel door een slimme controle
op vastgestelde arbeidsvoorwaarden.

3
Voorkom dubbele inzet middelen
Door de validatie functionaliteit behoort
een dubbele inzet van mens of machine
tot het verleden.
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Middelenplanning features
Functionaliteit die je helpt middelen optimaal in te zetten
Validatie
Dubbele inzet van middelen wordt
voorkomen door de validatie
functie.

Wijzigingen
Plangegevens kunnen heel
eenvoudig worden aangepast.

Ploegen
Plan gehele ploegen in één keer
automatisch in.

Stadia
Altijd inzicht in actuele status van
planopdracht personeel of
materieel.

Werkopdrachten
Help mensen de juiste
werkzaamheden te doen op het
juiste moment.

Integraties
Met bijvoorbeeld boordcomputers,
urenregistratie en administratie.
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