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Vertrouwen
Van de directie...
Het thema van de Fedecom jaarvergadering afgelopen week was

van PowerAll software en barcodering. In deze uitgave meer hier-

“Bouwen aan vertrouwen”. Een actueel thema. Er zĳn veel verande-

over. Hoe u kunt starten en welke voordelen het brengt. Dit niet al-

ring in de branche. De digitalisering gaat steeds verder. Er vallen

leen vanuit de theorie, maar we laten klanten aan het woord die

schakels weg uit de keten: fabrikanten die direct aan de dealer of

ervaring hebben in de praktĳk!

zelfs aan de klant gaan leveren met als gevolg dat importeurs verdwĳnen en dat ondermĳnt soms ons vertrouwen. Hoe zal de toe-

Barcodering is naast de PowerAll bedrĳfssoft-

komst eruit zien? De vraag die we onszelf kunnen stellen: “Welke

ware een stukje toegevoegde waarde. Be-

waarde voegt mĳn bedrĳf toe?”. Als we dat helder hebben en de

ver levert als onbetwist branche specialist al

waarde is uniek, dan kunnen we met vertrouwen de toekomst in.

jaren succesvol toegevoegde waarde voor
vele dealerbedrĳven. Ook voor u?

Vertrouwen is ook nodig in software. Wil ik de computer nog controleren, of vertrouw ik erop dat de computer foutlozer is dan de mensen die er mee werken? Een middel om fouten te voorkomen is het

Stephan Boeder

gebruik van barcodering. Een scanner in plaats van een pen. Automatische verwerking in plaats van overtypen. Fouten voorkomen in
plaats van fouten corrigeren. Vele bedrĳven maken reeds gebruik

Even voorstellen
John Spuls

Bart de Bruĳn

Sinds half augustus is John Spuls (24) in dienst bĳ Bever. John woont

Bart de Bruĳn (30) is sinds half december in dienst bĳ Bever Automati-

in Heukelum, een klein plaatsje dichtbĳ Gorinchem. In het dagelĳks

sering. Hĳ woont in Veenendaal samen met zĳn vriendin en twee kat-

leven speelt hĳ veel piano en geeft daar ook les in.

ten. Bart wordt de consultant voor
de regio Zuidwest-Nederland. De af-

Na zĳn havo diploma te hebben behaald, is John gelĳk op zoek ge-

gelopen vĳf en half jaar heeft Bart

gaan naar werk, aangezien hĳ een theoretische studie niet meer zag

op de financiële afdeling gewerkt

zitten. Hĳ leert liever vanuit de praktĳk. John heeft veel diverse banen

van een gerenommeerd landbouw-

gehad waaronder vestigingsmanager van een goudwisselkantoor.

mechanisatiebedrĳf. Daar heeft hĳ

Pas sinds twee jaar is John beland in de IT. Dat begon door middel

veel kennis op mogen doen en ge-

van een javascript tutorial online. Sindsdien heeft hĳ van alles ge-

leerd hoe de processen lopen bin-

leerd over coderen, databases managen en zelfs games maken.

nen deze branche, wat hem in zĳn
huidige functie goed van pas komt.

Een oud schoolgenoot vertelde
hem over Bever Automatisering, die

Bart zegt hierover: “Ik haal

nog mensen zocht. John is toen al

voldoening uit als ik mensen kan

er

snel op gesprek gegaan en half au-

helpen en wanneer ik problemen

gustus begonnen.

op kan lossen. Wellicht spreken we elkaar in de komende periode
aangezien ik voorlopig ook veel kennis op doe op de helpdesk!”

Zelf zegt John hierover: „Ik vind het
erg leuk om hier te werken en elke
dag leer ik weer nieuwe dingen. Het
is een grote uitdaging, waarvoor
brede kennis nodig is. De sfeer is
daarnaast ontzettend leuk”.
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PowerAll infodagen

Virus

Zorg dat je op de hoogte bent van alle
nieuwe ontwikkelingen!

We horen de laatste tĳd steeds meer over virussen.
Als ik denk aan het virus dat Corona wordt genoemd
denken we gelĳk aan de Chinese stad Wuhan. Het
totaal aantal besmettingen is op het moment dat ik

Elke dag wordt er door een team van programmeurs gewerkt aan het

deze column schrĳf toegenomen tot 41.000 mensen.

uitbreiden en verbeteren van PowerAll. Regelmatig wordt er vanuit de

Allemaal kille cĳfers, want ja, je zult het virus maar

software-wensen besloten om functionaliteit uit te breiden of om scher-

hebben! Toch is er ook wel wat nuancering op z’n

men opnieuw vorm te geven. PowerAll is dus continue in beweging. Wĳ

plaats. Tĳdens de griepepidemie in Nederland die

proberen mee te bewegen met u! Iedere maand worden alle aanpassin-

van december 2018 tot maart 2019 woedde waren

gen door middel van een update gedistribueerd aan alle PowerAll ge-

er volgens het RIVM ruim 400.000 mensen ziek. 2.900

bruikers. U herkent het vast: Bovenin PowerAll verschĳnt de melding dat

mensen overleden aan het griepvirus. Tot op heden

er een update beschikbaar is. Nadat de update geïnstalleerd is vraagt u

laat de teller voor het Wuhanvirus hele andere waar-

zich wellicht af: “Wat is er nu eigenlĳk veranderd?”. Natuurlĳk leest u de

den zien.

release notes…. Toch?
Een heel ander virus is het zogenaamde MaastrichtviOm PowerAll gebruikers zo goed en persoonlĳk mogelĳk te vertellen wat

rus. Op 23 december 2019 is er door de Universiteit

er in de afgelopen tĳd allemaal aan PowerAll veranderd is, organiseren

Maastricht (UM) bekend gemaakt dat ze “gegĳzeld”

wĳ de PowerAll infodagen. Tĳdens deze dagen nemen wĳ u in het mor-

zĳn door cybercriminelen. Nu kun je je afvragen hoe

genprogramma mee in de wĳzigingen in PowerAll. Zo blĳft u op de hoog-

deze criminelen toegang kregen tot de computers

te van de nieuwste ontwikkelingen en kunt u voor uw bedrĳf bepalen of

van de UM: waarschĳnlĳk doordat iemand binnen

de nieuwe functies meerwaarde bieden binnen uw bedrĳf. Uiteraard is er

het netwerk van de universiteit een phishing mail

ook uitgebreid de tĳd om tĳdens de koffiepauzes en de lunch collega Po-

kreeg en vervolgens op de link in de phishing mail ge-

werAll gebruikers te spreken en te netwerken.

klikt heeft. Nu zul je misschien denken: dat had die
medewerker of student dus nooit moeten doen!

In het middagprogramma wordt er een bepaald werkproces voor het

Tsja… inderdaad, maar waar phishing mails vroeger

voetlicht gehaald. Bĳvoorbeeld het bestelproces of het werkplaats pro-

vol stonden met schrĳffouten en rare zinnen is tegen-

ces. Aan de hand van een live-demo laten wĳ u zien hoe PowerAll uw

woordig taal en stĳl goed op orde. Ook cyber crimi-

werkprocessen het beste kan ondersteunen. Op de achterkant van dit

nelen maken wat dat betreft een goede ontwikke-

Bever Bulletin leest u in de uitnodiging hoe u zich aan kunt melden en wat

ling door!

er dit keer op de agenda staat.Van harte welkom!
Toch nog even over de “schuldige”. Is dat degene
die op de link in de phishing mail geklikt heeft? Ik
denk het niet. De échte schuldige is de universiteit
zelf. Het officiële rapport zal nog wel komen, maar
voorlopig heeft de UM bekend gemaakt dat ze 30
bitcoins (197.000 euro) aan de cybercriminelen heeft
betaald. Dat hadden ze nooit gedaan als ze een
goede back-up gehad hadden! Dan hadden ze natuurlĳk gewoon de back-up op de computer systemen teruggezet en was de schade te overzien geweest. Dé grote vraag is natuurlĳk de vraag aan
onszelf. Hebben wĳ onze systemen op orde? Op orde
houdt in: Zĳn medewerkers zich bewust van de schade die phishing mails kunnen veroorzaken, zĳn mĳn
back-ups goed en losgekoppeld van mĳn netwerk?
Zĳn mĳn computers up-to-date?

We hoeven niet te overdrĳven, maar ergens tussen
Wuhan en Maastricht moeten we wel onze voorzorgen hebben genomen.

Johan Klaasse
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Barcode scanning
Wat zĳn de mogelĳkheden en hoe maak ik de juiste start
Snel en foutloos registreren van artikelnummers is voor mensen een lastige opgave. Al heel snel is de aandacht afgeleid en worden er tekens
vergeten of verwisseld. Bovendien is leesbaar schrĳven een moeilĳke opgave. Zeker voor monteurs (en artsen). Toch zullen er voor een
gezonde bedrĳfsvoering zoveel mogelĳk foute registraties voorkomen moeten worden en moet de registratie zo snel mogelĳk gaan. Om dit
te bereiken kan de mens een handje geholpen worden door een barcode scanner in te zetten. Deze scanners zĳn er in veel vormen en
maten. Afhankelĳk van de toepassing kan er gekozen worden uit verschillende type scanners, maar ook uit verschillende types barcode.
Want een ding is duidelĳk: zonder barcodes geen scanning!

In dit artikel zullen we inzoomen op de stappen die genomen moeten worden om een onderdelen magazĳn te voorzien van barcodering.
In een volgend artikel gaan we dan kĳken naar alle mogelĳkheden die geboden worden met barcodering.

Magazĳninrichting

Barcode label

Allereerst is barcodering ook een hele mooie aanleiding om het ma-

De tweede vereiste is dat iedere artikel locatie voorzien wordt van

gazĳn eens goed onder handen te nemen. De eerste vereiste is dat

een label met daarop (minimaal) het artikelnummer, de artikel om-

onderdelen enkelvoudig in een bakje liggen. Dat wil zeggen dat er

schrĳving en de barcode. De bevestiging van de labels aan het

geen twee verschillende artikelen op een locatie liggen. Per bakje

schap is iets waar een aantal keuzes in zĳn. Natuurlĳk kan het label

of vakje is er immers maar plek voor één barcode sticker. Welk artikel

gewoon op het schap geplakt worden. Dat maakt het alleen wat

hoort dan bĳ de barcode? Het moet dus enorm duidelĳk zĳn welke

lastiger om een artikel snel even ergens anders neer te leggen. De

barcode bĳ welk artikel hoort.

sticker zit namelĳk vast op het schap. Het is netter om zogenaamde
scan- of schapstrips te gebruiken. Dit is een kunststof strip waar het

Als er magazĳnbakjes gebruikt worden met daarin meerdere vakken,

barcode label in geschoven kan worden. Het voordeel hiervan is dat

dan is het een goede regel dat de barcode in het vakje geplakt

het barcode label zonder beschadigingen op een andere plaats

wordt waar het artikel in ligt. Dit betekent in de praktĳk dat er dus

gezet kan worden.

voor op het bakje geen barcode label geplakt wordt maar dat die
ruimte vrĳ is voor een algemene omschrĳving van wat er in het bakje
ligt of een locatie aanduiding.

Artikelbeheer
Zonder achterliggend ERP pakket doet een barcode scanner bĳzonder weinig! Voordat er barcode labels geprint kunnen worden moeten de artikelen bekend zĳn in PowerAll. Dit kan een tĳdrovende klus
zĳn. Als de artikelen ingevoerd worden direct vanaf het magazĳn is
het handig om een laptop en een labelprinter op een verrĳdbaar
karretje te hebben. Invoeren en labelen gaat dan samen. Bever kan
u de helpende hand bieden bĳ het invoeren van de artikelgegevens
door in samenspraak met uw leveranciers alle artikelen die u de afgelopen tĳd (bĳvoorbeeld vĳf jaar) gekocht heeft bĳ de betreffende
leverancier op te vragen en in te lezen in de artikeldatabase.
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Een heel belangrĳk aandachtspunt is de kwaliteit van de gebruikte

Tegenwoordig zĳn de meeste barcode scanners voorzien van het

labels. Er zĳn labels op de markt die geprint worden met behulp van

besturingssysteem Android. Ook het uitlezen van de scanner gaat

warmte. De zogenaamde thermische labels. Deze labels hebben als

niet meer via een uitleesstation met een fysieke verbinding maar via

groot nadeel dat ze onder invloed van (UV) licht verbleken. Vergelĳk

het WiFi netwerk. Dit maakt het mogelĳk dat de scanner regelrecht

het maar met een kassabonnetje dat in de vensterbank ligt. Binnen

“praat” met de achterliggende applicatie.

een paar dagen kun je al niet meer goed lezen wat erop staat. Het
is daarom aan te bevelen om zogenaamde PE-labels te gebruiken.
Deze worden geprint door de inkt erin te branden vanaf een carbon
lint. Deze labels zĳn sterk, onuitwisbaar en veel langer houdbaar, ook
als er eens met vette vingers over het label geveegd wordt.

Voordelen van barcode scanning:
• Kortere inwerktĳd van nieuw personeel,
minder zoeken
• Snellere voorraadcontrole
• Beter inzicht in de actuele voorraad
• Minder administratief werk
• Meer tevreden klanten en hogere omzet

Barcode apparatuur
Voor het daadwerkelĳk scannen van de labels bestaan er grofweg
twee technieken. Scannen met een laser en scannen met een imager. Een laserscanner leest de barcode door middel van een rode
laserstraal. Deze techniek wordt (nog steeds) veel ingezet voor het
scannen van 1D barcodes. Een 1D (1-dimensionaal) barcode is de
meest gebruikte barcode. Een 1D barcode staat op vrĳwel alle producten in bĳvoorbeeld supermarkten en winkels. Een 1D barcode
herken je aan de streepjes naast elkaar.

Scannen met een imager wordt, behalve voor het scannen van 1D
barcodes ook gebruikt voor het scannen van 2D barcodes zoals QR
codes. Deze techniek is gebaseerd op een beeld-chip zoals die ook
in een digitaal fototoestel of een smartphone te vinden is. Er wordt
als het ware een foto gemaakt van de barcode. Vervolgens wordt
er een barcode in herkent en omgezet naar karakters.
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Meer efficiency en snelheid door
PowerAll
Meewis Nĳkerk - Partner in technische onderdelen
Meewis Nĳkerk is ruim 30 jaar een begrip in Nĳkerk en omstreken op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, startmotoren, dynamo's en
andere aanverwante technische aspecten.

Specialisme

Overstap naar PowerAll

Barcodering

Meewis is specialist in complete PTO (power

Ruim twee jaar gelden is Meewis overge-

Door de inzet van barcodering wordt er tĳd

take-off) opbouw voor alle mogelĳke toe-

stapt naar de PowerAll software van Bever.

bespaard op het gebied van (balie-) ver-

passingen. Vaak worden zĳ benaderd door

Enkele redenen voor deze overstappen wa-

koop en ook voor de inkoop. De snelheid

truckdealers om dit voor hun klant te doen.

ren de hoge abonnementskosten en be-

waarmee dit gebeurt levert tĳdswinst op. Al-

Naast auto elektra en hydrauliek zĳn zĳ ook

perkte mogelĳkheden van barcodering bĳ

leen daarom is het gebruik van barcodering

gespecialiseerd in de levering en het onder-

hun vorige leverancier.

Meewis blĳft aan-

niet meer weg te denken. Ter voorbereiding

houd van professionele hogedruk- reinigers,

dacht besteden aan het gebruik van Power-

van het gebruik van barcodering zĳn alle ar-

onkruid- en graffiti reinigers.

All. Minimaal één keer per jaar komt er een

tikelen opnieuw ingebracht, voorzien van de

consultant van Bever voor het verder toe-

juiste omschrĳvingen en zĳn alle magazĳnstel-

passen van automatisering en het gebruik

lingen voorzien van barcode labels. Dat ook

van nieuwe mogelĳkheden in PowerAll.

de barcodes van de leverancier (EAN codes) gescand kunnen worden, maakt het

Hydrauliekservice

PTO Opbouw

Pneumatiekservice

gebruik van barodering laagdrempelig. Op

wis. Er wordt meegedacht met de klant om

”Alle onderdelen die een
klant nodig heeft op het
gebied van hydrauliek en
pneumatiek kunnen wĳ
leveren. Door het gebruik
van PowerAll hebben wĳ
veel beter inzicht in ons
artikel- en voorraadbeheer.
Dit scheelt enorm veel tĳd.”

zodoende voor ieder vraagstuk een passen-

- Erik Melissen (eigenaar)

Startmotoren &
Dynamo's

Accu's &
Batterĳen

Hogedrukreinigers

Meedenken met de klant
Alles wat de klant op het gebied van auto
elektra en hydrauliek wil is mogelĳk bĳ Mee-

de oplossing te kunnen maken. Daarnaast
staan service en kwaliteit bovenaan. De oplossingen die gemaakt worden zĳn kwalita-

Wat heeft het opgeleverd

tief goed en netjes zodat er zo min mogelĳk

Voorheen ging het verwerken van orders en

storingen uit voort kunnen komen. Met een

het maken van facturen veel moeizamer.

team van vĳf voornamelĳk technische perso-

Vooral vanwege het ontbreken van (actue-

nen is er veel kennis en ervaring aanwezig

le) prĳzen. Daarbĳ heeft het gemak van bar-

op dit vlak.

codescanning gebruiksgemak en tĳdswinst
opgeleverd.
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dit moment wordt er gewerkt aan een verdere optimalisatie van het artikelbestand.

Voordelen van PowerAll
volgens Meewis
•

Tĳdsbesparing ten opzichte van het verleden

•

Gebruiksgemak vanwege barcodering

•

Snelheid van facturatie

•

Productinformatie en historie inzichtelĳk

“Lang gezocht naar totaalpakket,
PowerAll biedt het meeste van wat we
wensen”dig
Buisman Tuinmachines - Oosthuizen
Buisman Tuinmachines is het bedrĳf van Koos en Laura Buisman. Het bedrĳf is gevestigd in het Noord-Hollandse Oosthuizen, tussen Purmerend en Hoorn in. In de jaren 90 is Buisman gestart met onderhoud en reparatie van tuinmachines. Eerst naast zĳn baan als monteur bĳ een
landbouwmechanisatiebedrĳf en daarna als fulltime bedrĳfsactiviteit. In de afgelopen 25 jaar is Buisman Tuinmachines uitgegroeid tot een
totaalleverancier op het gebied van machines voor tuin, park en bos. In de showroom van ruim 1000 m2 worden machines aangeboden
van o.a. de merken Husqvarna, Yamaha, Nilfisk , Toro en Eliet.

Afgelopen jaar is de overstap gemaakt naar de PowerAll software
van Bever. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een combinatie
tussen maatwerk software in de werkplaats/winkel en SnelStart voor
de boekhouding. Omdat de ontwikkeling in het maatwerk pakket
achterbleef met de wensen, ontstond de zoektocht naar een totaalpakket dat goed aansluit bĳ de bedrĳfsactiviteiten. Na een uitgebreide vergelĳking tussen diverse softwarepakketten kwam PowerAll als beste uit de bus. “PowerAll biedt uiteindelĳk het meeste
van wat we wensen”, zeggen Koos en Laura Buisman.

Gemak dient de mensdig
Lempens Heftrucks - Echt
Het bedrĳf Lempens Heftrucks is gevestigd in het Limburgse Echt op het bedrĳvenpark De Berk. Lempens is al ruim 25 jaar een full service
leverancier van oplossingen voor intern transport. Klanten afkomstig uit Limburg, België en Duitsland komen er terecht voor onderhoud,
reparatie, keuring, verhuur, verkoop van heftrucks en ander intern transport materieel.

Eigenaar

Lempens

Wat automatisering betreft is de keuze gemaakt voor de PowerAll

heeft het bedrĳf begin jaren

Wilfried

software, voorheen werd er nog gewerkt met Excel en veel op pa-

negentig opgericht. Na o.a.

pier. “Met de PowerAll software hebben we meer en beter over-

dealerschappen van Nissan-

zicht, van reparatiehistorie tot en met de handelsvoorraad” zegt

en CESAB is het bedrĳf nu dea-

Gemma. Op korte termĳn is het ook de bedoeling om de machine

ler van Toyota/BT. “Voor de

voorraad te gaan koppelen met de website. PowerAll biedt deze

nieuwe verkoop bieden we al-

mogelĳkheden en naast de besparing op arbeid dient ’t gemak de

leen Toyota aan” geeft Lem-

mens!

pens aan. We hebben een samenwerking

met

G&T

Heftrucks uit Veghel (hoofd-dealer Toyota) en dat loopt goed.

Partner Gemma Verstegen is vanaf het begin bĳ het bedrĳf betrokken. Samen zĳn ze een hecht team. Wilfried is de specialist als het
gaat om de techniek en handel en Gemma regelt alle administratieve zaken waaronder ook de automatisering.
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PowerAll ontwikkelingen
Nieuwe functionaliteit

Overzichtelĳke werkopdrachten

Vanuit het aanmaken van de servicemelding worden de velden

Ordening teksten werkopdracht, uitgevoerd werk en interne notities

„werkopdracht” en „interne notitie” direct in de werkorder overge-

In de komende versie van Powerall versie 2.36 gaat er het een en

nomen. Als deze teksten later worden gewĳzigd, worden deze wĳzi-

ander veranderen met betrekking tot het verwerken van de teksten

gingen ook direct op de werkorder overgenomen en zĳn dan ook

in de werkorders en de servicemeldingen.

direct zichtbaar als er met de Werkbon App wordt gewerkt.

Voor een betere integratie van de servicemeldingen en werkorders

De velden „uitgevoerd werk” en „interne notitie” worden gevuld

en Werkbon App is het dan zo dat de teksten in beide gevallen vol-

vanuit het gebruik van de Werkbon App of bĳ het wĳzigen van de

ledig gelĳk zĳn. Een wĳziging in de werkorder zal dan ook direct een

werkorder. Bĳ het verwerken van de teksten uit de Werkbon App zul-

wĳziging in de servicemelding zĳn en omgekeerd. Verder is de syste-

len bĳ de instelling verwerken per artikelsoort de interne notities direct

matiek van de teksten uitgebreid met een extra veld “werkop-

in het veld „interne notities” van de werkorder verwerkt worden. De

dracht” en zĳn er nu drie velden met notities in de werkorder aanwe-

tekst van uitgevoerd werk zal direct in het veld „uitgevoerd werk”

zig: werkopdracht, uitgevoerd werk en interne notities.

verwerkt worden. Voorheen werden deze teksten in de regels van
de werkorder verwerkt. Aangezien dit niet overzichtelĳk was is dat op

Al deze velden zullen op de werkorder worden afgedrukt in de volg-

deze wĳze aangepast. Bĳ het verwerken van de servicemeldingen

order: werkopdracht, uitgevoerd werk en interne notities.

via „beheer servicemeldingen” zĳn deze teksten dan direct integraal
te zien:

In versie 2.35 is de aanpassing doorgevoerd die ervoor zorgt dat de tekstvelden veel meer tekst kunnen bevatten.

7

Wĳzigen relatiecode in werkorders
Zonder kopie de relatie wĳzigen
Vooral in de tuin- en park branche, waarbĳ veel particulieren klant
zĳn en het klantenbestand wat uitgebreider is en daardoor meer
dubbele namen voorkomen, is de kans groter dat een werkorder
per abuis op de verkeerde relatie wordt aangemaakt. Daarom is
het mogelĳk om in versie 2.36 van een reeds aangemaakte werkorder met inhoud, materiaal en uren de relatie te wĳzigen zonder
een kopie te hoeven maken. Eerder moesten uren handmatig
overgezet worden van de een naar de andere werkorder. Let op:
dit moet wel eerst geactiveerd worden!

Inkopen accessoires op machine

Autoriseren inkoopfacturen

Artikelen op machinevoorraad boeken

Meerdere personen fiatteren en goedkeuren/logging

Een machine wordt vaak samengesteld uit meerdere losse onder-

Na het installeren van versie 2.36 zal er bĳ het inboeken, in geval er

delen die bĳ verschillende leveranciers ingekocht worden. Inkoop-

gewerkt wordt met de geavanceerde methode van het goed-

orders worden vaak buitenom het systeem gemaakt of via een

keuren van inkoopfacturen, opvallen dat er een pop-up verschĳnt

aflever-klaarmaak-werkorder doorgekoppeld naar een inkoopor-

wanneer de persoon wordt ingevuld die het moet fiatteren. Er zal

der. Hierdoor lĳken de aflever-klaarmaakkosten onterecht hoog uit

gevraagd worden om een ‘nieuw profiel’ aan te maken. In een

te vallen en worden er veel interne omzet en kosten gegenereerd.

profiel kan worden vastgelegd wie een factuur moet fiatteren en

Inmiddels is het mogelĳk om artikelen (accessoires) direct in te ko-

wie de factuur moet goedkeuren. Op die manier hoeft de gebrui-

pen op een machinenummer als er met de machine subadmini-

ker die de factuur moet fiatteren niet na te denken over wie de

stratie gewerkt wordt. Aan het eind van de inkooporderregel kan

factuur goed moet keuren of een eventueel tweede persoon die

een machine worden geselecteerd. De balanswaarde van de

een fiat moet geven. De autorisatie flow is hierdoor meer ge-

machine wordt hiermee verhoogd en de artikelvoorraad wordt bĳ

stroomlĳnd en wordt beter gehandhaafd. Daarnaast is iedere stap

ontvangen van de accessoires overgeboekt naar de machine

terug te vinden in de logging van elke stap die bĳgehouden

voorraad. De inkooporder kan gewoon op artikelniveau gematcht

wordt. Handig ook voor de audit. Er kunnen meerdere profielen

worden met de factuur.

worden aangemaakt waar men uit kan kiezen. Mocht een bepaald persoon tĳdelĳk afwezig zĳn dan kunnen de facturen omge-

De inkopen van de verschillende accessoires zĳn terug te vinden

zet worden naar een ander persoon.

onder het kopje „transacties” bĳ de machine.
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Als je iets doet,
doe het dan goed!
J.W. Hoff B.V. - Westerhaar
In de zomer van 2018 is bĳ J.W. Hoff het besluit genomen voor het gebruik van de PowerAll software. Een jaar na de livegang praten we bĳ
met o.a. Gerrie Meĳerink, Gerben Folbert en Wim Hoff.

“We zĳn altĳd op zoek naar ontwikkeling in ons bedrĳf, automatisering

zĳn geweest. Doelend op de onduidelĳk handgeschreven bonnen

was nu aan de beurt. Mĳn dochter Marjolein en schoonzoon Gerben

zegt Wim: “Een groot voordeel is dat ik nu de werkbonnen kan le-

zĳn eveneens werkzaam in het bedrĳf en nauw betrokken bĳ de be-

zen”, “de eindcontrole gaat hierdoor veel sneller”. Gerrie onder-

drĳfsvoering. Mede voor de nieuwe jongere generatie zag ik het be-

schrĳft de tĳdsbesparing ook: ”Ik bespaar gemiddeld vier uur per

lang in van deze ontwikkeling. De tĳd was er rĳp voor en we hebben

week in de facturering”.

gelĳk doorgepakt”, vertelt Wim Hoff.
Gerben ziet ook andere voordelen van de doorgevoerde verande“We zĳn gestart met het artikelbeheer, gelĳk ook het magazĳn aan-

ringen: “Onze monteurs zĳn zelfstandiger geworden, ze hoeven niet

gepakt en alles netjes gelabeld per locatie. Daarna het machinebe-

meer alles te vragen, omdat ze het zelf eenvoudig kunnen opzoe-

heer, zowel de voorraad als ook voor de reparatiehistorie. En tenslot-

ken”.

te het gebruik van de tablets door de monteurs voor de werkbonnen
en de urenregistratie” licht Gerrie Meĳerink toe.

“De invoering van het systeem hebben we bewust in stappen gedaan en in ons eigen tempo”, vertelt Gerrie. “Je kan wel veel willen,

“Als je iets doet, dan moet je het goed doen! Hoewel ik in het begin

maar je kan niet alles tegelĳk. Ook is het belangrĳk om elkaar mee te

nog wel mĳn twĳfels had over de tablets, dat betekende namelĳk

nemen in het proces, de ene medewerker pakt het nou eenmaal

ook dat ik mĳn vertrouwde werkwĳze in de eindcontrole moest losla-

sneller op als de ander. Bĳ de Werkbon App op de tablet zĳn we

ten”, zegt Wim. Achteraf blĳkt dat juist een hele goede beslissing te

daarom eerst met twee monteurs gestart en daarna hebben we het
uitgerold naar alle monteurs (tien in totaal)”.

Een jaar na invoering van het systeem kĳkt Wim heel positief terug op
de gemaakte keuzes: “Zakelĳk gezien is dit één van de leukste dingen die ik heb gedaan”. Ook is hĳ content over de samenwerking
met Bever: „De invoering is op een goede manier begeleid door
praktische en geduldige personen en dat geeft vertrouwen!”
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Helpdesk
Documenten lay-outs PowerAll
In PowerAll worden diverse lay-outs gebruikt, o.a. voor overzichten/

Het is soms raadzaam om een lay-out eerst te kopiëren naar een

lĳsten, bonnen, facturen, formulieren etc. Het is mogelĳk om per

nieuwe code zodat getest kan worden of de toegevoegde functie

programma meerdere lay-outs op te geven. Lay-out A wordt in de

of wĳziging goed werkt. Op deze manier heeft dit nog geen invloed

regel als Standaard lay-out gebruikt.

op de verwerking van de bestaande lay-out (zeker met de uitgaande formulieren).

Het aanpassen van een lay-out met code A, B, C of D is niet mogelĳk. Dit zĳn de standaard PowerAll lay-outs welke dan ook beveiligd
zĳn middels een wachtwoord. De standaard lay-outs worden ook
met iedere PowerAll update weer overschreven.

De meest voorkomende vraag die gesteld wordt, betreft het aanpassen van de uitgaande documenten. Dit zĳn facturen, pakbonen, werkorders, inkooporders, offertes en herinneringen. In het
menu Formulier lay-outs (B-P-O) kunnen deze onderhouden worden.

Om te kunnen ontdekken welke lay-outcode moet worden ingegeven, kan gekeken worden in het desbetreffende printprogramma.
Hierin is altĳd links onderin terug te vinden welke PowerAll documentcode gebruikt wordt. In het voorbeeld wordt getoond dat de
kopiefactuur gebruik maakt van de code IIN73 en dat lay-out F hiervoor gebruikt wordt.

Bĳ alle overzicht programma’s waar er een keuzemogelĳkheid is
van een lay-out code, kunnen klantspecifieke lay-outs voor worden
aangemaakt. Wat in principe niet betekent dat alle mogelĳkheden
kunnen worden toegevoegd in de desbetreffende lay-out. Dit zal
door de consultant of helpdeskmedewerker onderzocht moeten
worden. Voor de speciale mogelĳkheden is er altĳd nog een mogelĳkheid om via een exportprogramma overzichten te maken. Voordat er wordt besloten om een export te maken, moet vaak eerst
onderzocht worden of de mogelĳkheden kunnen worden toegepast in de export.

Via de online help (welke is op te roepen via het vraagteken in PowerAll) kan een uitgebreide uitleg worden gevonden over het wĳzigen van gegevens op de diverse lay-outs. Om te kunnen bepalen
of de gewenste mogelĳkheid kan worden toegepast op een layout is het raadzaam om deze vraag te sturen naar de helpdesk van
Bever (helpdesk@beversoftware.nl). De medewerkers aan de helplĳn kunnen dan beoordelen of deze aanpassing gemaakt kan worIn menu B-P-O kan dan gezocht worden naar de programmanaam

den en of dit een actie is die snel kan worden uitgevoerd of dat dit

en lay-outcode (F). Via het wĳzigen kan dan de lay-out worden

via een ingeplande actie moet worden uitgevoerd. Dit betreft bĳ-

aangepast of kan de lay-out via opvoer van een nieuwe code

voorbeeld een kleine aanpassing of het bouwen van een nieuwe

aangemaakt worden, waarna deze gekopieerd wordt vanuit een

lay-out.

bestaande lay-out.
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PowerAll infodagen 24 en 25 maart
Programma
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en thee
Presentatie nieuwe ontwikkelingen
Presentatie gastspreker
Lunchpauze
Urenregistratie
Artikelbeheer
Ruimte voor interactie

Meld u nu aan via onze website (www.beversoftware.nl/infodagen)

Bever barcodescanner
De nieuwe Bever barcodescanner is voorzien van:
• Besturingssysteem Android 9
• Pistool handgreep met scan-knop
• Servicecontract. Dekt defecten (ook vallen) en
geeft recht op software-updates
• Draadloos opladen
• Nieuwe OverAll Barcode app
• Uitlezen via WiFi

Complete set:
• Scanner
• Uitleesstation
• Servicecontract

€819,00

