ALERT
Geïntegreerde totaaloplossing voor B&U
Met ALERT heeft u een volledig geïntegreerde modulaire totaaloplossing voor bouwbedrijven,
schildersbedrijven en vastgoed-onderhoudsbedrijven binnen de B&U in handen.

Wat is het?

Geïntegreerd calculeren

ALERT is modulair opgebouwd en onderscheidt zich van

Naast de mogelijkheid om begrotingen van derden te

andere automatiseringsoplossingen door de volledige

kunnen inlezen, zoals Ibis Trad, is het mogelijk

integratie van alle logistieke, financiële en administratieve

geïntegreerd te calculeren. U kunt eenvoudig

functies binnen uw bedrijf. Gegevens hoeven slechts

begrotingregels overnemen in de offerteaanvraag of

eenmalig te worden ingevoerd en zijn vervolgens in het

inkoop.

hele programma oproepbaar.

Projectstamkaart

Voordelen
Door de integratie van alle denkbare modules geeft



Volledig geïntegreerde standaardsoftware

ALERT op ieder gewenst moment een compleet



Bewezen oplossing voor de bouw

overzicht. Met één druk op de knop plaatst u



Standaard uiterst uitgebreide functionaliteiten

detailinformatie in het perspectief van het totaal.



Volledige integratie met MS Office



Uitgebreide en eenvoudige managementrapportage

Documentbeheer



‘Doorzoom’-technieken bieden snel informatie

Documenten zoals foto’s, planningen, brieven en offertes



Werkbonnen op mobiele toepassingen.

worden snel en eenvoudig aan elke stap in het
bouwproces gekoppeld. Gegevens zijn altijd dáár
beschikbaar waar ze horen. De documenten kunnen naar
wens worden opgeslagen binnen de database van
ALERT en vervolgens beheerd vanuit de applicatie,
inclusief volledig automatisch versiebeheer.

Inkoop
Het eenvoudig inlezen van leveranciersprijslijsten geeft u
de mogelijkheid tot elektronisch inkopen. Uiteraard kunt u
jaarcontracten en WKA-contracten afsluiten en registreren
in de inkoopmodule. Door de inkoopopdracht te matchen
met de ontvangen factuur ontstaat een effectieve
bewaking van uw contracten.

Nacalculatie

Ondersteuning bouwprocessen
ALERT ondersteunt uitgebreide bouwprocessen zoals
relatiebeheer (CRM), geïntegreerde calculatie,
elementenbegrotingen, werkvoorbereiding, nacalculatie,
urenregistratie, inkoop- en voorraadadministratie,
planning, grafisch planbord, bouwplaatsadministratie,
projectbewaking, materieelbeheer, managementrapportage, boekhouding, facturering en werkbonnen.

Meer weten?
Wilt u weten hoe ALERT kan bijdragen aan het
rendement van uw onderneming? Maak dan een
vrijblijvende afspraak met één van onze
accountmanagers via onderstaand adres.

V 1.0

www.centric.eu/bouw

bouw@centric.eu

+31 592 39 66 66

