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Met veel plezier bieden we onze 2e uitgave van de Newsflash aan. Hierin vertellen we weer beknopt waar we de afgelopen maanden met 
plezier en succes aan hebben gewerkt. Double Guns is nu zo’n 10 maanden op stoom en dat merken we. Bijna wekelijks komen er mooie 

en uitdagende projecten binnen. Naast de websites, zijn we steeds meer bezig met het bedenken en ontwikkelen van mooie maatwerk 
oplossingen voor onze klanten. De reacties van onze klanten onderstrepen dat: direct na ingebruikname van de geleverde maatwerk 
oplossingen worden de voordelen ervaren en zien we veel blije gezichten. De positieve reacties vliegen ons dan ook om de oren ;-).

Naast onze maatwerk oplossingen (groot en klein), hebben we gemerkt dat we van een aantal klanten vragen kregen met sterke 
gelijkenissen. Tijdens de zomerperiode zijn we hiermee aan de slag gegaan en daar zijn 2 flexibele standaard applicaties uit voortgekomen; 
een applicatie voor bezoekersregistratie en een interne communicatie applicatie (intranet 2.0). Beide applicaties zijn overigens volledig naar 

wens aan te passen, maar de basis dekt voor veel organisaties al de lading. 

LEKKER BEZIG!

Van Gils Techniek heeft ons opdracht gegeven om een applicatie 
te ontwikkelen waarmee inkomende werkbonnen (PDF) meteen 
kunnen worden ingelezen en door de monteurs op hun tablet 
kunnen worden ingevuld. Aansturing vindt plaats vanuit de 
“kantoor-versie” van de applicatie en de monteurs kunnen alles 
digitaal invoeren op hun tablet. Afgeronde werkbonnen komen ter 
controle binnen bij de financiële administratie en met één druk op 
de knop kunnen ze worden goedgekeurd en worden omgezet 
naar een verzamelfactuur.
Doordat alle gegevens m.b.t. arbeidswaarde en materiaalwaarde 
in de database staan en per werkbon, datum en medewerker 
kunnen worden bijgehouden, ontstaat er zeer interessante 
managementinformatie. Voor deze informatie hebben we een 
(mobiel) dashboard ontwikkeld, hiermee is voor het management 
direct per gewenste periode inzichtelijk wat de resultaten zijn. 

Door deze applicatie zijn enkele processen binnen Van Gils 
Techniek nu veel efficiënter ingericht, is de foutmarge 
geminimaliseerd en is er een veel beter inzicht ontstaan!

Van Dijk Expresse is onze eerste relatie die gekozen heeft voor 
onze interne communicatie applicatie. Deze applicatie stelt het 
bedrijf in staat om interactief te ondernemen en haar medewer-
kers goed op de hoogte te houden van de gebeurtenissen binnen 
de organisatie. Met deze applicatie kan er vanuit het hoofdkan-
toor informatie worden gedeeld zoals nieuws, agendapunten en 
klantinformatie. De medewerkers kunnen de applicatie installe-
ren op hun smartphone en bijvoorbeeld gewerkte uren registre-
ren, verlof aanvragen, schade melden, reageren op berichten en 
onderling met collega’s communiceren. Daarnaast kent de 
applicatie een digitaal smoelenboek, telefoonboek en alle 
informatie (contactgegevens, adresgegevens, contactpersonen) 
m.b.t. de klanten is ook te raadplegen. 

Communiceren via deze applicatie is snel en eenvoudig en levert 
bovendien een belangrijke bijdrage in het vergroten en behouden 
van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. 
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