ALERT VOOR VASTGOEDONDERHOUD
De ondersteuning voor uw groot en klein onderhoud!
ALERT is een geïntegreerde totaaloplossing voor uitvoerende middelgrote en kleine bouwondernemingen, schildersbedrijven en vastgoedonderhoudsbedrijven binnen de B&U.

ALERT is modulair opgebouwd en onderscheidt zich van

Grafisch planbord

andere automatiseringsoplossingen door de volledige

Voor het verbeteren van de service en efficiency bij het

integratie van alle logistieke, financiële en administratieve

inplannen van uw medewerkers, is een grafisch planbord

functies binnen uw bedrijf. Gegevens hoeven maar één

onmisbaar. In ALERT kunt u heel eenvoudig een

keer te worden ingevoerd en zijn vervolgens in het hele

effectieve planning maken door met de muis te slepen of

programma oproepbaar. Door de integratie van alle

de gegevens handmatig in te voeren.

denkbare modules geeft ALERT op ieder door u gewenst
moment een compleet inzicht. Met een druk op de knop
plaatst u detailinformatie in het perspectief van het totaal.

Werkbonnen

Grafisch planscherm

ALERT is uitermate geschikt om, naast het grote werk,
ook de kleine klussen te ondersteunen. Van het inlezen

Vastgoedonderhoudsprocessen

en/of aanmaken van een werkbon tot het plannen en

De oplossing ALERT van Centric ondersteunt uitgebreide

factureren. Met behulp van Werkbon app kunnen

vastgoedonderhoudsprocessen zoals relatiebeheer

werkbonnen vanuit ALERT worden verstuurd naar een

(CRM), meerdere geïntegreerde calculatiemethodieken

mobiele toepassing van een medewerker, zoals een

(zowel bouwkundige als de schilderscalculatie),

tablet of PDA.

Basisverfbestek en Schilders-normenboek,
werkvoorbereiding, nacalculatie, urenregistratie, inkoop-

Schilderscalculatie

en voorraadadministratie, planning, grafisch planbord

Naast de traditionele manier van calculeren kunnen

(voor medewerkers), bouwplaatsadministratie,

schildersbedrijven gebruikmaken van de elementen-

projectbewaking, materieelbeheer, management-

begroting met een normenboek. De te gebruiken artikelen

rapportage, boekhouding, facturering en werkbonnen.

kunnen met een kleurenschema per project vastgelegd
worden.

Voordelen


Volledig geïntegreerde standaardsoftware



Bewezen oplossing voor de vastgoedonderhoudssector



Standaard uiterst uitgebreide functionaliteiten



Volledige integratie met MS Office



Uitgebreide en eenvoudige managementrapportage



‘Doorzoom’-technieken bieden snel informatie



Werkbonnen op mobiele toepassingen



Inlezen werkbonnen van de woningcorporatie

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

V 1.0

www.centric.eu/bouw

bouw@centric.eu

+31 592 39 66 66

