WE MAKE INNOVATIONS WORK
SCAFFOLDING APP
––––––
HET DIGITALE SCAFFOLDING DOSSIER

Ordners vol papierwerk, onleesbare aantekeningen of zoekgeraakte documenten? In dit digitale
tijdperk kun je het voorkomen. Bilfinger Industrial Services heeft met een scaffolding app de
digitale werkbon geïntroduceerd. Deze innovatie maakt het mogelijk met behulp van smartphone
of tablet, alle informatie rond een project in één digitaal dossier up-to-date te houden. Administratie en facturering vinden grotendeels geautomatiseerd plaats. Snel, efficiënt en foutloos.

Hoe werkt de scaffolding app?
Op basis van de opdracht van de klant, registreert de administratie of
werkvoorbereiding de beschikbare informatie over een opdracht in
onze centrale database. Zo nodig worden bijlagen toegevoegd, zoals
tekeningen en opdrachten. De voorman kan door middel van een
device, een smartphone of tablet die Ex is uitgevoerd, via wifi of
UMTS de gegevens ophalen en middels een eenvoudig keuzemenu
alle relevante gegevens in de scaffolding app invoeren. Denk daarbij
aan het soort steiger, de afmetingen en foto’s van de werksituatie.
Op deze manier ontstaat we een volledig digitaal dossier. De app is
gekoppeld aan de centrale database van Bilfinger, waarin alle contractuele gegevens zijn geregistreerd, zodat te allen tijde met de juiste prijzen wordt gerekend. De projectleider controleert de ingevoerde gegevens. De mogelijkheid bestaat dat u als klant het uitgevoerde
werk digitaal kunt aftekenen en/of goedkeuren op de tablet.

Met de scaffolding app hoeft hij de werkplek niet meer te verlaten
voor administratieve taken. Hij kan immers overal informatie invoeren
of aanleveren via zijn mobiele device. Er is beter toezicht op het werk
met als resultaat een snelle voortgang van het project en veilig
werken.

Voordelen
De scaffolding app is een innovatie die we meer en meer inzetten
binnen het ‘lean’ programma van Bilfinger Industrial Services,
Smart@Work. Door het gebruik van deze app, bieden we u meer
toegevoegde waarde:

•	Door ons systeem toegankelijk te maken voor klanten, kunnen we
informatie uit het digitaal dossier over een project direct met u
delen en volledige transparantie en traceerbaarheid bieden.

De scaffolding app maakt het mogelijk dat u als klant het uitgevoerde
•	
werk aftekent. Dit kan ter plaatse, maar het kan ook op een later
moment.
•	De projectgegevens in de database komen exact overeen met de
contractuele bepalingen. De voorman beschikt over de complete
informatie en kan deze altijd direct inzien. Er zijn geen onduidelijkheden en de opdrachtgever is geen tijd kwijt aan het beantwoorden
van vragen over de opdracht. Een efficiënte communicatie.

De scaffolding app: wat levert het u op?

•	Met de scaffolding app verzamelen we alle informatie rond een
werkopdracht in één digitaal dossier en beschikt u altijd over de
juiste, actuele informatie. Dat vormt de basis voor transparantie,
verantwoordelijkheid en integriteit.
•	De voorman stuurt het werk aan en zorgt ervoor dat de uitvoering
van een project optimaal verloopt.
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Vorming van één digitaal dossier.
Toezicht door de voorman op het werk.
Digitaal aftekenen van uitgevoerd werk.
Efficiënte communicatie.
Volledige transparantie.

