OMNIMOVE MOBILEFORMS DIGITAAL IN 3 STAPPEN

OPLOSSING

MEER TIJD BESPAREN?

TOEPASSINGEN

Heeft u veel papieren formulieren die door de

OmniMove

chauffeurs met de hand worden ingevuld? Bent u

toegepast waar u nu

nu onnodig veel tijd kwijt met verzamelen van

gebruikt.

• O MNI MOVE MOBI LEFO RMS

VOORDELEN
✓

T IJ DSWI NST

✓

EENVO UDI G

MobileForms

kan

formulieren en het voorkomen van dubbele
✓

Proof of Delivery

✓

Afleverbonnen

✓

Werkbonnen

✓

Vragenpad

OmniMove MobileForms maakt uw papieren

✓

Voertuig inspectie

rompslomp mobiel en digitaal in slechts 3 stappen.

✓

Voorraad inspecties

invoer? Dan hebben wij voor u de oplossing!

GEB RUIKSVRIE NDELIJ K

✓

LAAG DREMPELI GE OP LOSSING

✓

S NELLE RE RAPPORTAGE

✓

F LE XIBEL FO RMULIE REN

OmniMove MobileForms is een laagrdrempelig

✓

Schade formulieren

AANPASSEN ZO NDE R IT

flexibel mobility platform waarbij u zonder veel IT

✓

Ingangs- en uitgangscontrole

KENNIS

kennis uw eigen toepassingen maakt. Het is

✓

Productie controle

naadloos aan te sluiten op uw werkwijze en omdat

✓

Inspecties / Audits

OmniMove MobileForms in de cloud staat heeft u

✓

1001 andere toepassingen

MAKKELIJ KE I NTEG RAT IE

worden

een papieren formulier

✓

✓

overal

WEG MET DE PAPIEREN ROMPSLOMP!

✓

O N- E N OFF LI NE

geen grote investering nodig. U betaald slechts €

✓

1001 TOEPASSINGEN (VA N

12,50 per gebruiker / per maand. De app kunt u

OmniMove MobileForms is geschikt voor elke

WE RKBON TO T I NSPECT IE)

downloaden in de Play- en Appstore.

toepassing.
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OMNIMOVE MOBILEFORMS DIGITAAL IN 3 STAPPEN
v
DE 3 STAPPEN
Met het OmniMove MobileForms wordt uw papieren
• I NTEG RATIE

rompslomp digitaal in slechts 3 stappen!

API / Datasource integratie via:
✓

csv

✓

xls

STAP 1 : BOUW FORMULIER

✓

XML

Het formulier wordt gebouwd met de formbuilder. We

✓

Webservices SOAP, Json

kijken voor u in de bibliotheek van ruim 2500

Standaard integraties met:

toepassingen naar de beste template voor uw bedrijf.

✓

Snelstart

✓

Exact

✓

E-Boekhouden

✓

InformerOnline

✓

Webfleet

automatisch gevuld wordt en alleen de noodzakelijke

✓

Relatics

gegevens geregistreerd hoeven te worden. Hierna

✓

… en vele andere

kunt u gelijk met de app aan de slag. Tijdens een

STAP 3: RAPPORTAGE

persoonlijke instructie van het platform leggen we u

Na het verzenden van het formulier worden de

• O MNI MOVE
OmniMove heeft ruim 15 jaar ervaring in

Deze template passen we specifiek aan op uw
wensen zodat deze naadloos aansluit. Bij de opbouw
zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk informatie

uit hoe de template via de formbuillder is ontworpen.
Hierna

kunt

u

zelf

wijzigingen

en

nieuwe

toepasingen voor alle medewerkers die
veel onderweg zijn. Met MobileForms

toepassingen realiseren. Het maken van een eigen

biedt OmniMove een laagdrempelige

toepassing voor een app is nog nooit zo gemakkelijk

totaaloplossing via een webportal zodat

geweest.

op een flexibele wijze allerlei

gegevens

automatisch

verwerkt.

Dubbele

invoer van gegevens behoort dus tot het
verleden! Per formulier wordt aangegeven hoe
het verwerkt moet worden. Bijvoorbeeld door
rapportage per e-mail inclusief een PDF als
bijlage, naar uw eigen bedrijfsstijl. De gegevens

formuliertoepassingen geautomatiseerd

zijn altijd beschikbaar op de portal maar kunnen

kunnen worden.
ook automatisch worden doorgestuurd naar uw
eigen administratie (via webservices of sftp in

Er zijn meer dan 2.500 toepassingen
ontwikkeld en ruim 8 miljoen formulieren

csv of xml formaat). Daarnaast is uiteraard ook

verwerkt. Deze zijn op een mobiel

een Excel export mogelijk ter ondersteuning

apparaat online of offline ingevuld en naar

van eigen analyses.

de portal of andere sortware applicatie
verstuurd. Naast de mogelijkheid om alle
digitale formulieren eenvoudig in PDFformaat via email te verzenden, biedt

STAP 2 : REGISTREER
U kunt nu de gegevens opvragen en registreren in de

OmniMove MobileForms ook uitgebreide
rapportages en mogelijkheden API /

app. Dit kunnen verschillende onderdelen zijn zoals

datasource connectoren in te zetten voor

urenregistratie, werkzaamheden, inspecties, foto’s en

een integratie met een andere software

handtekeningen. Alleen de noodzakelijke gegevens

applicatie.

hoeven ingevuld te worden. Omdat de app ook offline
werkt kunt u overal de gegevens invullen. Het

De OmniMove MobileForms app is
beschikbaar in de Android Playstore en

registreren van gegevens is nog nooit zo gemakkelijk
geweest

Apple Appstore.
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