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MAATWERK EN STANDAARDISATIE

Voor bedrijven met medewerkers in de buitendienst en/of 
meerdere vestigingen, is de COMTO applicatie een zeer efficiënte 
tool. Iedere medewerker kan op zijn/haar eigen device de 
applicatie middels een eigen login gebruiken. Vanuit de organisatie 
kan bijvoorbeeld het laatste (interne) nieuws worden gedeeld, 
maar ook handleidingen en documentatie, checklists, productinfo 
en informatie over klanten. Andersom werkt het uiteraard ook, de 
medewerker kan middels diverse formulieren ook zaken delen met 
de organisatie. Ook is er een facebook-achtige tijdlijn ontwikkeld, 
waarmee de medewerker heel eenvoudig een foto en/of tekst kan 
delen met de rest van de organisatie. Dit laatste wordt veel 
gebruikt en als erg positief ervaren. De medewerkers delen een 
foto van hun werk, of een foto van een bijzondere locatie 
(chauffeurs van transportbedrijven). De COMTO applicatie 
verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers en stelt een 
organisatie in staat om via een eenvoudige weg aan iedereen 
binnen het bedrijf dezelfde info snel en efficiënt te delen.

De Growerz applicatie laat medewerkers zeer eenvoudig hun uren 
en werkzaamheden registreren en geeft de kweker exact inzicht 
wat er per teeltsoort, per medewerker, per periode is uitgevoerd. 
Iedere medewerker heeft een eigen account en kan de applicatie in 
zijn/haar eigen taal gebruiken. De Growerz applicatie werkt op ieder 
type smartphone, tablet of PC. Alles wordt in de eigen huisstijl 
opgemaakt en gevuld met eigen teeltsoorten en activiteiten/werk-
zaamheden. Met behulp van het beheersysteem achter de applica-
tie, heeft de kweker volledige controle over het toevoegen/verwijde-
ren van medewerkers. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen 
vaste medewerkers en flexkrachten
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Hierbij onze 4e uitgave van de Newsflash, waarin we weer kort vertellen waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. Een 
hectische en drukke periode en dat is tevens de reden dat deze newsflash iets later pas op de post is gegaan. Onze klanten gaan nu eenmaal 

voor de eigen projecten !  De afgelopen periode weer een aantal mooie maatwerk-oplossingen mogen maken voor diverse nieuwe en 
bestaande relaties, maar we zijn vooral erg in de weer geweest met onze standaard-oplossingen Growerz en ComTo. Growerz is een 

applicatie die we hebben ontwikkeld voor de groensector en dan met name interessant is voor bloemen- planten en boomkwekerijen. ComTo 
is onze “intranet nieuwe stijl” applicatie en wordt vooral ingezet voor bedrijven met mensen in de buitendienst en/of meerdere vestigingen. 

Uiteraard ook weer mooie maatwerk-oplossingen mogen ontwikkelen, waaronder een ledenportaal voor ACE Netwerk. Alle leden van dit 
netwerk kunnen via de app alle informatie m.b.t. vraag/aanbod en bijeenkomsten raadplegen, daarnaast kunnen zij zich aanmelden voor 

workshops en trainingen en heeft men toegang tot de database met het volledige ledenbestand. Voor aannemersbedrijf Rasenberg 
Terheijden hebben we een fantastische tool mogen ontwikkelen. Deze tool leest de binnengekomen werkorders (met name afkomstig van 

woningbouwcorporaties) in en zet ze direct door naar de bestaande softwarepakketten. Deze tool gaan we, zoals het er nu naar uitziet, fors 
uitbreiden en breder inzetten. Meer hierover in de volgende newsflash.
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