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VOORDEEL 01

All-Connects

Het platform zorgt voor een efficiënte
planning van taken en personeel
VOORDEEL 02
Via de app communiceer je op
een gestructureerde, transparante
manier met je personeel
over de weekplanning
VOORDEEL 03

CHECK.connects
CHECK.connects is het ideale digitale platform voor
een vereenvoudigd beheer van materialen, materieel, locaties
en personeel. Deze software stelt je in staat om al je assets in
kaart te brengen en op te volgen.

Via de handige bestelknop in de
applicatie blijft de voorraad
schoonmaakproducten bij
elke klant gevuld

welcome to our world
De slimme manier om je assets te beheren
WIFI
GPS

80% minder tijd nodig voor repetitieve
taken zoals het inplannen van je team

NB-IoT

check

QR

efficiënte aansturing van team
dankzij overzichtelijke data

NFC

SigFox

CHECK.START

BLE
LoRa
Beacon
private network

RFID

communiceer op één plek over
planning en taken
elk teamlid kent eigen taken en
verantwoordelijkheden per locatie
applicatie beschikbaar in NL - FR - ENG - PL

3 grote voordelen voor jouw schoonmaakbedrijf

EFFICIËNT JE TEAM BRIEFEN
De communicatie tussen het management
en de medewerkers gebeurt nu op één centrale
plek. Door de gebruiksvriendelijkheid kan je
volledige team snel aan de slag met de app.
Zo kunnen ze nadien de app zelfstandig
verder ontdekken en informatie raadplegen
over briefings, planning en taken per locatie.

TOEGANG TOT GEDETAILLEERD
PERSOONLIJK WERKROOSTER

VOORRAAD AANVULLEN
VIA BESTELFUNCTIE

Dankzij de applicatie heeft elk teamlid
toegang tot een persoonlijk werkrooster met
daarin de briefing en taken per locatie.

Bestel schoonmaakproducten per locatie
op een snelle en efficiënte manier. Via de
geïntegreerde bestelknop in de applicatie
blijft de voorraad per locatie aangevuld.

Bij wijzigingen in de planning verschijnt een
notificatie in de app, waardoor je je team
optimaal kan inzetten. Hierdoor worden
misverstanden volledig geëlimineerd.
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Wil je meer weten? Contacteer David De Wilde:

+32 476 081 081 | david.dw@all-connects.be

NNECTS

Track & trace | Asset management | Protection | IoT

Satenrozen 3 | 2550 Kontich | +32 3 289 55 35
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Zo blijf je niet zitten met een teveel aan
producten bij de klant en koop je enkel de
schoonmaakmiddelen die echt gebruikt worden.

