
VOORDEEL 01

Het platform creëert een 
duidelijk overzicht van alle assets, 

en de locatie ervan

VOORDEEL 02

De software helpt je om je 
magazijn op een efficiënte, 

digitale manier te organiseren

VOORDEEL 03

Minder verloren assets en 
overbodige manuren voor 

repetitieve taken geeft 
een positief bedrijfsresultaat

CHECK.connects

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

welcome to our world

80% minder tijd nodig voor repetitieve 
taken, zoals het lokaliseren en reserveren 
van materialen en materieel

je assets gaan langer mee dankzij  
een efficiënter gebruik en optimale  
onderhoudsintervals

informatie op een visuele manier  
analyseren helpt je in je beslissinsproces

De slimme manier  
om je assets te beheren
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REGISTREER  
JE ASSETS

Houd een up-to-date 
register bij van de 

assets binnen je bedrijf

AUTOMATISCHE 
ALERTS

Ontvang alerts 
voor geplande taken 

en acties

HISTORIEK &  
STATISTIEKEN

De gebruikshistoriek 
en visuele statistieken 
helpen je te besilssen

RESERVEREN VAN 
ASSETS

Klaarzetten van assets,   
verwerken via tag(s)  
en online opvolgen

TAGS  
& SENSORS

Er zijn tags voor 
elke soort asset. 

Wij helpen je hiermee

PLAN JE  
ASSETS IN

Plan je assets in 
volgens de 

werkplanning 

VOEG  
BIJLAGEN BIJ

Voeg bijlagen toe  
aan het paspoort  

van de asset

MAP JE  
ASSETS

Check je assets 
en hun status  

op een visuele kaart

CHECK IN  
CHECK OUT

Weet waar je assets 
zijn en wie ze 

momenteel gebruikt

Check de workflow

CHECK.connects
  Satenrozen 3 | 2550 Kontich | +32 3 289 55 35 
 

Wil je meer weten of eens brainstormen over mogelijke toepassingen voor jouw bedrijf?  
 

Contacteer David De Wilde:  +32 476 081 081 | david.dw@all-connects.be 

CHECK.START

meldingen
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historiekasset info

asset locatie

planning

bijlagen
The way 

gebruiksvriendelijk  
& efficiënt

help!
?

materialenmaterieel

notities kalenders

docs

XLS

work sheets

The old way ...

chaotisch  
& niet efficiënt

De slimme manier om je assets te beheren


