www.omnitracker.com

Test OMNITRACKER

Neem contact met ons op!

Dispatch Center
Eenvoudige dispatching van buitendienstmedewerkers
Bij de toewijzing en aansturing van buitendienstmedewerkers moet u met veel factoren rekening houden. Alle
afspraken moeten correct worden gepland. U moet snel op steeds wisselende situaties reageren en daarbij
altijd het overzicht behouden. Met OMNITRACKER Dispatch Center kunt u uw buitendienstpersoneel flexibel
sturen en alle afspraken correct plannen.

Uw voordelen

Uitdagingen

Geoptimaliseerde dispositie
 Minder werk bij het toewijzen van
buitendienstmedewerkers
 Effectief gebruik van middelen /
resources
 Kosten- en tijdbesparing door
kortere routes

U moet de reistrajecten van uw buitendienstmedewerkers zodanig
plannen, dat alle opdrachten op de overeengekomen klantenafspraken
vervuld zijn en alle resources effectief benut worden. De optimalisering
van de reistrajecten zijn daarbij bijzonder belangrijk, omdat kortere
afstanden tijd en geld besparen.

Efficiënte verwerking
 Intuïtieve gebruikersinterface
 Overzichtelijk dispositie planning
 Eenvoudige planning met slepen en
neerzetten
 Snelle toewijzing van opdrachten
 Gebruikersvriendelijke routeplanner
 Automatische berekening van de
reistijden
Effectief beheer
 Beheer van competentie / vaardigheden en kennis van de
buitendienstmedewerkers
 Weergave van afhankelijkheden in
een oogopslag
 Uitgebreide zoek- en filterfuncties
 Consistente rapportage voor
opvolging van alle acties
 Beheer van klantenafspraken
 Verbetering van stiptheid en
verhogen van de klanttevredenheid
Stabiele platformtechnologie
 Softwareplatform voor bedrijfsprocessen
 Kan eenvoudig worden aangepast
en met andere processen worden
uitgebreid
 Volledige integratie met andere
OMNITRACKER-applicaties
 Krachtige interfaces
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Softwareondersteuning
Door de inzet van geschikte software kunt u wel degelijk rekening
houden met alle aspecten. Bij de planning worden aan de hand van de
aanwezige gegevens optimale routes voorgesteld.

Hoe kan OMNITRACKER u helpen?
Met OMNITRACKER Dispatch Center kunt u de afspraken van uw
buitendienstmedewerkers eenvoudig plannen en opvolgen. Bij de
planning wordt automatisch rekening gehouden met de kennis en
competentie / vaardigheden van de medewerker. Uw buitendienstmedewerkers worden automatisch over de toegewezen opdrachten
geïnformeerd en kunnen ook onderweg eenvoudig gegevens oproepen
en registreren.
U kunt OMNITRACKER voor al uw bedrijfsprocessen gebruiken/inzetten
en hiermee uw kosten aanzienlijk reduceren. Als u OMNITRACKER
Dispatch Center met OMNITRACKER IT Service Management Center
inzet, kunt u informatie uit andere vermeldingen, zoals storingen of
problemen, ook voor de planning van uw buitendienstmedewerkers
gebruiken. Zo worden uw bedrijfsprocessen continu ondersteund en
profiteert u van gegevens zonder redundantie.

 U gelooft het niet? Wij bewijzen het!

Dispatch Center
Met OMNITRACKER Dispatch Center kunt u afspraken
met klanten eenvoudig vastleggen en de taken van uw
buitendienstmedewerkers efficiënt plannen en opvolgen.
U bewaart het overzicht over de geplande routes en
kunt nieuwe opdrachten zo goed mogelijk inplannen.
OMNITRACKER Dispatch Center ondersteunt alle fases
van de verwerking van buitendienstopdrachten.
Door de uitgebreide zoek- en filterfuncties kunt u zeer
gericht opdrachten opzoeken of bijvoorbeeld alleen
open opdrachten laten weergeven.

Bij het aanleggen van een nieuwe opdracht worden de
voor de planning en dispositie vereiste gegevens
overgenomen, bijvoorbeeld informatie over klant of
locatie.
Na het creëren staat de Dispatch Request ter
beschikking voor dispositie. De desbetreffende
verantwoordelijke persoon neemt nu de planning van de
opdracht over en registreert de eisen:
 Het met de klant overeengekomen tijdstip voor
uitvoering van de opdracht
 Vereiste kennis en competentie / vaardigheden
 Vereist materiaal

OMNITRACKER Dispatch Center maakt gebruik van
Google Maps om locaties en routes weer te geven. De
licentie die nodig is om de Google API te gebruiken,
maakt niet integraal deel uit van de OMNITRACKER
Dispatch Center.
Via OMNITRACKER Web Gateway kunt u de gegevens
ook comfortabel via mobiele apparaten zoals smartphones of tablets bewerken.
Dankzij de schaalbaarheid en variabele procesintegratie, is het mogelijk om de OMNITRACKER
Dispatch Center in verschillende bedrijven in te zetten –
van de serviceafdeling van een middelgroot bedrijf tot de
klantenservice en buitendienstbesturing van grote
internationale bedrijven.

Alle voor een contract relevante gegevens worden centraal
geregistreerd.

Opdrachtplanning
Als alle belangrijke gegevens zijn geregistreerd, dan
kunt u de opdracht aan een buitendienstmedewerker
toewijzen. Dat gaat heel eenvoudig door slepen en
neerzetten in het dispostie planning. Alle beschikbare
medewerkers worden visueel gemarkeerd. Daarbij wordt
rekening gehouden met de individuele werktijden.
Omdat aan elke medewerker competentie / vaardigheden kunnen worden toegewezen, heeft u altijd het
overzicht wie voor het uitvoeren van een opdracht in
aanmerking komt.
Opdrachten en routes worden overzichtelijk weergegeven.

Dispatch Request
U heeft verschillende mogelijkheden om opdrachten
(Dispatch Requests) te creëren:
 Web-service: uit incident-, probleem- of wijzigingsinformatie van een gekoppeld RequestManagement-systeem
 Gestructureerde e-mail
 Import uit lijsten
 OMNITRACKER: creëren uit gegevens van andere
OMNITRACKER-applicaties
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Na de toewijzing ontvangt de desbetreffende buitendienstmedewerker automatisch een notificatie.
Optioneel kunt u de GPS-coördinaten van de
buitendienstmedewerker aan OMNITRACKER Dispatch
Center laten zenden, om de actuele positie steeds te
kunnen weergeven.

Opdrachtverwerking
Na de verwerking van de opdracht markeert de buitendienstmedewerker de opdracht als afgerond. Indien de
opdracht binnen een Request-Management-systeem
werd gegenereerd, wordt een sluitingsmelding met het
resultaat van de Dispatch Requests aan het systeem
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gezonden. Gerefereerde incident- en probleemaanvragen of wijzigingsverzoeken kunnen dan
dienovereenkomstig worden gekenmerkt.

Dispositie planning
In de dispositie planning vindt u alle belangrijke
informatie in een oogopslag. De view is in drie delen
opgesplitst:
 Tijdbalk: de opdrachten worden in een tijdbalk
weergegeven. U herkent in een oogopslag welke
medewerkers nog capaciteit vrij hebben en voor
welke opdrachten ze op grond van hun kennis en
competentie / vaardigheden in aanmerking komen.
Aanvullend ziet u welke opdrachten nog niet zijn
toegewezen.
 Kaart: de geografische informatie wordt op een
kaart weergegeven, bijvoorbeeld de thuislocaties
van de medewerkers, de inzetlocaties en de
geplande routes.
 Lijst: de geplande opdrachten worden overzichtelijk
in een lijst weergegeven.
In de dispositie planning is het inplannen van
opdrachten voor de volgende dag heel eenvoudig.
Daarbij wordt automatisch rekening gehouden met de
volgende informatie:
 Starttijd en duur van de opdrachten
 Werktijden van de medewerkers
 Geografische positie van de inzetlocaties
 Thuislocaties van de medewerkers
 Opgeslagen kennis en competentie / vaardigheden
van de medewerkers

Doorgedreven integratie
OMNITRACKER groeit mee met uw eisen. Op basis van
het OMNITRACKER-platform kunt u heel eenvoudig
andere OMNITRACKER-applicaties integreren, om
overige bedrijfsprocessen volledig te ondersteunen,
bijv.:
 IT Service Management Center
 Project Management Center
Alle OMNITRACKER-applicaties zijn zodanig met elkaar
verbonden dat u steeds toegang heeft tot de informatie
van andere processen.
Met de integratie van Request-Management-systemen,
zoals OMNITRACKER IT Service Management kunt u
Requests direct vanuit een gemelde storing (incident),
een probleem of een wijzigingsverzoek (Change
Request) creëren.
Als u OMNITRACKER Dispatch Center in combinatie
met OMNITRACKER IT Service Management Center
inzet, dan kunt u ook activiteiten of storingen als route
aan elkaar koppelen. Bovendien kunt u in de CMDB
(Configuration Management Database) inventaris en
voorraden beheren. Zo kunt u producten en materialen,
die voor het uitvoeren van een opdracht nodig zijn, in de
Dispatch Request refereren.

U kunt routes gemakkelijk in de tijdbalk plannen. Slepen
en neerzetten is ook tussen de bereiken mogelijk. U
kunt bijvoorbeeld een opdracht uit het lijstoverzicht naar
de tijdbalk slepen. De dispositie planning ondersteunt
bovendien een planningsmodus. Daarbij plant u de
opdrachten, tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.
Pas daarna slaat u het op, zodat alle verdere acties
uitgevoerd zijn voor de verdere correcte afhandeling van
de planning, zoals bvb. het verwittigen van de
techniekers.

Opdrachten bevatten alle informatie voor de efficiënte
routeplanning.
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Wat is OMNITRACKER?
OMNITRACKER is een universeel bedrijfsproces-platform, waarop alle OMNITRACKER-applicaties zijn gebaseerd.
OMNITRACKER is een efficiënt instrument om de processen aan uw behoeften aan te passen:

Tijd besparen OMNITRACKER biedt oplossingen die u snel kunt
implementeren en eenvoudig kunt aanpassen.
Kosten besparen Reeds na enkele trainingsdagen kunt u zelf
OMNITRACKER-applicaties implementeren en configureren.
Flexibiliteit U kunt alle OMNITRACKER-applicaties out of the box
gebruiken en eenvoudig aanpassen aan uw behoeften – zonder
programmering.
Onderhoudbaarheid U kunt uw OMNITRACKER-applicaties
eenvoudig zelf onderhouden.
Releasecompatibiliteit Gegarandeerde releasecompatibiliteit met
toekomstige versies van het OMNITRACKER-platform.
Klantgeoriënteerde ontwikkeling De verderontwikkeling is op de
behoeften van de klant gericht.

 OMNITRACKER maakt uw onderneming klaar voor de toekomst – ook als uw
processen na verloop van tijd veranderen.
Ons hoogste doel is om onze klanten kwalitatief hoogwaardige producten en
dienstverlening, evenals een kwalitatieve service aan te bieden. Daartoe
zetten wij uw wensen en vereisten met betrekking tot productinhoud, kwaliteit
en termijnen consequent om. Onze inzet voor onze klanten eindigt niet bij het
sluiten van het contract, maar begint ermee.
Wilt u meer weten over OMNINET
en de OMNITRACKER-oplossingen?

Neem contact met ons op!

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com
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