Be-Sync
Materieel Webshop
Uw materieelproces altijd digitaal
inzichtelijk.

De oplossing

Verschillende versies

De Be-Sync Materieel Webshop is een op
Microsoft SharePoint gebaseerde oplossing, welke
u in staat stelt uw materieel(bestel) proces te
digitaliseren.

De Be-Sync Materieel Webshop is verkrijgbaar in
een aantal varianten:

Met de Be-Sync Materieel Webshop biedt u zowel
uw interne als externe gebruikers en/of klanten de
mogelijkheid om o.a. online materieel te bekijken,
te bestellen en te retourneren of te verplaatsen.
De volledige versie van de Be-sync Materieel
Webshop heeft een nauwe integratie met het ERP
branchemodel 4PS Construct.

Microsoft SharePoint
SharePoint is een samenwerkingsplatform van
Microsoft welke Be-Sync gebruikt als basis
systeem voor het draaien van de
Materieel Webshop.
De Be-Sync Materieel Webshop is compatible
vanaf SharePoint 2013 Foundation of Server.

 Volledig
o Alle modules.
o 4PS Construct connector.
 Modulair
o U kiest zelf de modules.
o 4PS Construct connector.
 Standalone
o Zonder ERP integratie.
o Eigen beheeromgeving om
materieelaanvragen te verwerken.

Enkele voordelen
 Mogelijkheid tot integratie met uw
administratieve bedrijfssysteem.
 Online materieel bestellen, bekijken en
afvoeren/verplaatsen.
 Online materieelboek met afbeeldingen.
 Facturen of materieelbonnen delen met
externen.
 Minder papierwerk van en naar de klant.

“De Be-Sync Materieel Webshop geeft onze
medewerkers op de bouwplaats de mogelijkheid
snel en efficiënt materieel te bekijken en/of te bestellen ”
Financieel Controller Tijs de Lint
Vlasman
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Uw startpagina
Via de startpagina van de Be-Sync Materieel Webshop
navigeert u eenvoudig naar functionaliteiten als:
 Mijn Project
o Een dashboard met informatie over uw
materieel- aanvragen, aan/afvoer
orders, facturen en voorraad.
 Mijn Favorieten
o Uw opgeslagen materieelfavorieten
om snel te bestellen.
 Mijn Bestellijst
o Uw
persoonlijke
bestellijst
(winkelwagen).
 Mijn Afvoerlijst
o Persoonlijk overzicht van het materieel
dat u wilt afvoeren of retourneren.
Startpagina Materieel Webshop

Materieel catalogus
 Zoeken
van
materieel
binnen
uw
materieelcatalogus.
 Een overzicht van al uw materieel gegroepeerd op
categorie.
o Meerdere materieelsoorten in één keer in
uw bestellijst plaatsen.
 Het tonen van materieel details per materieelsoort
en/of artikel.
o Inzicht in de technische specificaties.
o Inzicht in de meegeleverde artikelen en/of
materieelsoorten.
o Inzicht in eventuele besteltips die u direct
mee kunt bestellen.
o Inzicht in handleidingen die bij het
geselecteerde materieelsoort horen.
o Tonen van één of meerdere afbeeldingen.

Materieel Webshop Catalogus

“De Be-Sync Materieel Webshop heeft ons traditioneel
materieelhandboek vervangen voor een digitale
efficiëntere versie met een integratie naar 4PS Construct.”
Controller Johan Krouwel
Dura Vermeer
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Mijn bestellijst
Zodra de bestellijst gevuld is met materieel, kunt u
daadwerkelijk het bestelproces gaan starten.

Materieel Webshop Mijn Bestellijst

Binnen het bestelproces (wizard) zijn de onderstaande
functionaliteiten aanwezig:
 Gewenste leverdatum opgeven middels een
kalender.
 Aangeven dat het gaat om een spoed bestelling.
 Verwachte einddatum opgeven middels een
kalender.
 Aangeven of het gaat om een afhaalorder of niet.
 Selecteren van het desbetreffende werkadres
van de geselecteerde materieellocatie.
 Na voltooiing van de aanvraag ontvangt u een
aanvraagnummer en een overzicht van wat u
besteld heeft per mail.

Mijn voorraad
De Materieel voorraad laat uw voorraad zien op basis
van de geselecteerde materieellocatie.
Unieke materieelsoorten en/of artikelen worden
weergegeven met informatie over het aantal, de
eenheid, verwacht retour en keuringsdatum.
Met de functionaliteit heeft de gebruiker de
mogelijkheid om materieel op zijn locatie af te voeren
of te verplaatsen. De afwikkeling van de retour- of
verplaatsingsaanvraag vindt plaats in uw ERP systeem.
Bij de standalone versie heeft u een beheersysteem
waar ERP acties uitgevoerd kunnen worden.
De materieel voorraad functie controleert tevens of er
al een openstaande materieelaanvraag en/of order in
het systeem staat met hetzelfde materieel. Mocht dit
het geval zijn dan wordt dit getoond op uw scherm. Dit
voorkomt dubbele retouren of verplaatsingen.
Materieel Webshop Mijn voorraad

“De Be-Sync Materieel Webshop is dé spil van ons
materieelproces”
Directeur Ron Frazer
VolkerWessels Bouwmaterieel
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