Optimalisatie BIS NOA module Onderhoud
Haal meer uit de module Onderhoud
BIS NOA wordt continu aangepast aan de eisen en wensen van de tijd. De afgelopen jaren hebben de
modules voor planmatig en niet-planmatig onderhoud een ware metamorfose ondergaan. Portalen
met centrale zoekingangen en uitgebreide registratiemogelijkheden vormen de basis voor correcte
financiële verwerking van de activiteiten. Maakt u al gebruik van alle veranderingen en verbeteringen
of is het tijd voor een optimalisatiebezoek?
Optimalisatiebezoek
Bij de inrichting van de onderhoudsmodule voor
uw organisatie zijn destijds bewuste keuzes
gemaakt, tabellen gevuld en werkafspraken
gemaakt. Wat toen optimaal was, kan nu beter. In
de praktijk blijkt dat lang niet alle mogelijkheden
die de module biedt, ook daadwerkelijk worden
benut.
“Met een optimalisatiebezoek haalt u het
maximale uit de onderhoudsmodule.”
Zomaar wat vragen:
• Maakt u gebruik van de mogelijkheden van de
onderhoudsmonitor?
• Kent u de integraties met de financiële
administratie in BIS NOA?
• Bent u op de hoogte van de integraties met
Microsoft Office-applicaties?
De consultant maakt een scan van uw gegevens en
geeft u tijdens het bezoek inzicht in de wijze
waarop u met de onderhoudsmodule omgaat.
Hij bespreekt met u de bevindingen en doet
aanbevelingen. Hij denkt met u mee in de
onderhoudsprocessen en geeft de mogelijkheden
aan met betrekking tot informatie en rapportage.
Het resultaat van een dergelijke sessie is een beter
werkproces, betrouwbaardere informatie en
efficiënter werken.

Voordelen
• Directe optimalisatie waar mogelijk
• Efficiënter werken door optimale inzet van
de module Onderhoud
• Deskundig vervolgadvies
Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een rapportage van het bezoek,
inclusief een overzicht van de bevindingen.
Verschillende onderdelen worden al tijdens het
bezoek geoptimaliseerd. Voor de overige
onderdelen ontvangt u een uitgewerkte
offerte.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze
oplossingen op de site www.nccw.nl of neem
vrijblijvend contact op:
T: 036 - 539 13 93
E: communicatie@nccw.nl

Volg NCCW ook via

