Simple-Simon Academy:
Starten met Simon 2.0

SIMPLE-SIMON ACADEMY - SIMON 2.0
Simon 2.0 zit vol met handige features en mogelijkheden. Simon’s
slimme werkbon app heeft een frisse, gemakkelijke interface en
beschikt over verschillende praktische verbeteringen! Om direct
zonder zorgen alle onderdelen van Simon 2.0 te kunnen
gebruiken én om alle features optimaal te kunnen inzetten,
adviseren wij om deel te nemen aan de Simple-Simon Academy.

WAAROM?
De Academy bestaat uit een training waarin alle belangrijke
onderdelen van Simon’s slimme werkbon app aan bod
komen. Daarnaast wordt Simon 2.0 toegespitst én gestroomlijnd
op jouw onderneming zodat je meteen aan de slag kunt met
de slimme werkbon app. Na de training beschik je over de juiste
workflow-kennis om Simon’s slimme werkbon app direct optimaal
in te zetten voor jouw bedrijf!

Bekijk welke features tijdens de Academy aan bod komen

De nieuwe features in Simon 2.0

Verschillende lay-outs
-

Maak meerdere lay-outs, zelfs per klant instelbaar
Prijzen op de werkbon
Plaats eigen kolommen en vrije velden op de lay-out
Kies zelf welke tijdsregistratie je toont
(begin- en eindtijden, pauzes, totaal reis- en werktijd)
Mogelijkheid om pauzes te registreren op de werkbon
Meer opmaakmogelijkheden, watermerk,
verschillende lettertypes etc

De nieuwe features in Simon 2.0

Lay-out Vragenlijst/eigen formulieren toevoegen
-

Maak een kop- en voettekst
Voeg een watermerk toe
Vragen beter combineren
Plaats van de vragen wijzigen
Eigen kolommen en vrije tekst-velden toevoegen
Meer opmaak mogelijkheden: Kies eigen lettertype,
voeg een watermerk toe etc.

De nieuwe features in Simon 2.0

Objecten
-

Meerdere objecten op één locatie registreren
Vul vragenlijsten/eigen formulieren in per object,
er kunnen meerdere objecten op één werkbon staan
Historie kan bewaard worden per object
Heb je nu werkadressen als object? Wij helpen je om
deze om te zetten

De nieuwe features in Simon 2.0

Contactpersonen
-

Maak zelf contactpersonen aan
Plaats contactpersonen bij een klant, werkadres,
object of op zichzelfstaand

De nieuwe features in Simon 2.0

Het planbord
-

Metamorfose planbord, nieuwe look&feel.
Draai de assen, zet de dagen horizontaal en de werknemers
verticaal of andersom.
Een verbeterde manier van plannen, wij leren je hoe dat
het beste te doen.
Zie meer weken in je planoverzicht dan voorheen.
De herhaalplanning is uitgebreid, je hebt de keuze uit
meer intervallen om de planning te herhalen.

De nieuwe features in Simon 2.0

Prijzen op de werkbon

€

-

Prijzen koppelen aan je materiaal/artikelen
Koppel uurtarieven aan je reis- en werktijd
Dit alles kan getoond worden op je werkbon
Bepaal zelf of je het incl of excl BTW toont

Gebruikers
-

-

Stel een rooster in per medewerker
Vul afwezigheid van een gebruiker in, je kan het zelfs
herhaaldelijk laten terugkomen (vaste vrije dag, school,
papa-dag etc).
Autoriseer medewerkers welke functionaliteiten ze kunnen
gebruiken in Simple Simon

De nieuwe features in Simon 2.0

Verbruikt materiaal
-

Voeg prijzen toe aan artikelen
Werk met barcode/QR-codes zodat de buitendienst hun
artikelen kunnen scannen

De nieuwe features in Simon 2.0

Pauze knop in de app
Registreer makkelijk en snel je pauzes tijdens je klus!

€
Bijlage filteren
Bijlages in Simon makkelijk te filteren op basis van historie of
zelf toegevoegde bijlages.

De nieuwe features in Simon 2.0

Algemeen gebruik/Workflow
De workflow van Simon 2.0 is nu nóg beter geoptimaliseerd om
je nog eenvoudiger door het hele proces te kunnen leiden.
Wanneer alle features van Simon 2.0 worden uitgelegd zal dit
ook gerelateerd zijn aan de nieuwe workflow. We zorgen er samen
voor dat je de algemene werking goed begrijpt en alles makkelijk
kan vinden.

Simple-Simon’s slimme werkbon app:
Fris & gemakkelijk! De user interface van Simple-Simon is intuïtief en
heeft duidelijke iconen en teksten.
Beheer kantoormodule onderweg. In Simon 2.0 is de kantoormodule naadloos
verweven met de mobiele app.
Easy. Slepen van bijlagen en foto’s naar Simon.
Tips & hulp nodig? Overal toegang tot instructievideo’s met duidelijke uitleg.
Meertaligheid. Per gebruiker een taal instellen.
Simon = Duidelijk. Toon alleen de informatie die jij op je scherm wil.
Multiselect. Meerdere regels gelijktijdig selecteren.

Begin met de Simple-Simon Academy - Simon 2.0,
leer alle features en voer het direct door in jouw
bedrijf!

De Academy pakketten
SIMON 2.0 PREMIUM PAKKET

€ 695,-

(ex.btw)

Gehele dag, ex. reiskosten (of 2x halve dag)*

SIMON 2.0 STANDAARD PAKKET

€ 375,-

(ex.btw)

Halve dag, ex. reiskosten*

MEEST GEKOZEN!

Advies! Neem 2 x een halve dag:
- 1e halve dag inregelen data naar Simon 2.0 & uitleg features.
- 2e halve dag stroomlijnen en afstemmen van onderdelen.

*€ 55,- reiskosten per uur

*€ 55,- reiskosten per uur

Bekijk alle features op https://www.simple-simon.net/nl/features

