Gebr. van der Putten tekent voor
all-in abonnement van PieterBas

Nog net op de valreep van het jaar heeft Gebr. van der Putten gekozen voor het
all-in abonnement van PieterBas Automatisering. De handtekening daarvoor is
inmiddels gezet, zegt verkoopadviseur Frank Dusée van het in standaard
afvalsoftware gespecialiseerde bedrijf. Gebr. van der Putten, onder meer bekend
van het reinigen van het Noordzeestrand, werkt al jaren met PB-Transport Express
van PieterBas. Het bedrijf uit Noordwijk gebruikt de standaard afvalsoftware al
voor onder meer het plannen van orders, wegen van vrachten en het registreren
bij het LMA. Gebr. van der Putten koos bewust voor het all-in abonnement. Het
mes in de papierberg en verder kunnen digitaliseren was daarvoor een belangrijke
reden, blijkt uit een opmerking van directeur Wim van der Putten. ‘Dit scheelt erg
veel papier en portokosten.’

Gebr. van der Putten tekent voor all-in abonnement van PieterBas | 1

Capaciteit optimaal benutten
Als eerste worden de digitale weegbon en de digitale factuur ingevoerd. Ook gaat
Van der Putten met de tablet-boordcomputer onderweg orders mobiel afhandelen.
Alles gaat digitaal: van de communicatie tussen planner en chauﬀeur, de
elektronische begeleidingsbrief afval (EBA), tracking & tracing van voertuigen én
containers, navigeren en onbemand wegen met de WeegApp. ‘Er komt geen
bonnetje meer aan te pas’, zegt Dusée. ‘Chauﬀeurs en planners kunnen daardoor
eﬃciënter werken. Dit gaat niet alleen sneller, maar levert ook nog eens een
substantiële kostenbesparing op. De capaciteit van vrachtwagens kan bijvoorbeeld
optimaal worden benut’, noemt hij als voorbeeld. ‘En dankzij de digitale
opdrachtbonnen en geleidebiljetten hoeven chauﬀeurs niet meer naar kantoor om
de juiste documenten op te halen.’
Lees ook:
Tablet-boordcomputer scheelt tijd en geld

Beschikking over alle software
Met het all-in abonnement beschikken afvalinzamelaars en -verwerkers voor een
vast bedrag per maand over alle PieterBas-software. En dat inclusief automatisch
updates van de doorontwikkelde modules.’ Dusée signaleert dat steeds meer
bedrijven voor het all-in abonnement kiezen. ‘De laatste periode tekenden
daarvoor onder meer de gemeente Dronten, Huhtamaki, Braam Recycling, Van der
Kooy Pijnacker en de Maton Groep. Zowel nieuwe als bestaande klanten die al
jaren met PieterBas werken, kiezen bewust voor het all-in abonnement’, weet hij.
‘Behalve dat het mes in de papierberg kan, biedt het all-in abonnement een rij aan
andere voordelen. Zo neemt de handling af, worden er minder fouten gemaakt en
is informatie altijd up-to-date. Met als belangrijk winstpunt dat gemeenten en
bedrijven daardoor sneller en makkelijker kunnen werken. Per saldo maken ze zo
een eﬃciëntieslag en besparen ze op kosten.’
Lees ook:
Bewuste keuze voor all-in abonnement: door digitalisering kosten besparen
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Voordelen all-in abonnement:
– Geen investeringen in kostbare licenties
– Geen extra kosten voor nieuwe modules
– Inclusief helpdesk en updates
– Op ieder moment opzegbaar

Meer weten?
Wilt u weten welke gemeenten en bedrijven recent voor de PieterBas-software en
het all-in abonnement kozen? Kijk dan op de pagina: ‘klanten & projecten’.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de standaard afvalsoftware van
PieterBas biedt? Neem dan contact op met Bart Punselie. Hij kan u er alles over
vertellen. Bart is bereikbaar via telefoon: (024) 3585820 of e-mail:
bpunselie@pieterbas.nl
Of volg PieterBas op Twitter, LinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
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