EEN NIEUWE DIMENSIE
VOOR UW SERVICEACTIVITEITEN
Beproefde methoden voor hogere winst,
productiviteit en klanttevredenheid

Vooruitgang is essentieel,
niet optioneel.
Dienstverlenende bedrijven zijn overstelpt met dagelijkse organisatorische en
operationele uitdagingen die leiden tot een lagere winst, productiviteit en
klanttevredenheid.
In dit internettijdperk is het makkelijker dan ooit voor klanten om naar een
concurrent over te stappen en potentiële klanten negatief advies te geven als
ze niet helemaal tevreden zijn met hun ervaring.
Op basis van de verzamelde gegevens van honderden dienstverlenende
bedrijven wereldwijd wordt in dit essentiële handboek uitgelegd hoe u de
belangrijkste uitdagingen aangaat en het succes van uw bedrijf nu en in de
toekomst verzekert.
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Tijd om actie te ondernemen!

VEROUDERDE KLANTGEGEVENS

STAPELS PAPIER

VERPLAATSTE
AFSPRAKEN
EN ANNULERINGEN

VERLOREN
FOTO’S

DUBBELE
GEGEVENSINVOER

OPENSTAANDE
FACTUREN

VERKEERDE
ARTIKELEN IN
DE VRACHTWAGEN

ONTBREKENDE
CONTRACTEN

CHAOS OP EINDE
VAN DAG

Ga dagelijkse uitdagingen aan met een app op maat.
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In dit e-book gaat u:

En nu...
aan aan de slag!

ONTDEKKEN hoe u op zes manieren uw bedrijf een
nieuwe dimensie geeft met een app op maat
•
•
•

•
•
•

Elimineer papieren processen
Stroomlijn geplande activiteiten (en het verplaatsen ervan)
Deel essentiële informatie tussen de buitendienst en het
hoofdkantoor
Zoek niet langer documenten, foto's en video’s
Maak rapporten, facturen en offertes ter plaatse
Geef de buitendienst meer mogelijkheden om meer te doen

OMSCHRIJVEN welke vooruitgang u in gedachten hebt
•
•
•

Wat wilt u veranderen?
Waarom zal het een verschil maken?
Hoe gaat u de voortgang richting uw doelstelling meten?

UITTEKENEN welke stappen uw bedrijf moet zetten
•
•
•

Plan uw app op maat
Maak uw app op maat
Implementeer uw app op maat
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Symptomen van
een sleur
•

•

•

Verspreide informatie - Veel
tijd kwijt zijn aan het zoeken
naar documenten en gegevens
die niet op een centrale plek
staan opgeslagen en er niet
zeker van zijn of u de recentste
informatie hebt.
Gebrekkige processen of
ad-hocprocessen - Teams
die gebrekkige procedures
herhalen of die geen duidelijke
koers hebben.
Starre technologie - Zorgt
ervoor dat u niet flexibel
genoeg bent en dat u geen
apps kan leveren die doen wat
u nodig hebt, op de apparaten
van uw voorkeur.

De voordelen van een Werkplek
Innovatie Platform
Ontsnap uit de sleur
Bevrijd uw teamleden van handmatige processen, zodat ze
zich volledig kunnen richten op zaken die er écht toe doen.

Introduceer locatieonafhankelijk werken
Geef uw medewerkers realtime beschikbaarheid over alle
informatie die ze nodig hebben, waar ze ook zijn.

Overbrug de kloof
Doorbreek de grenzen van uw huidige technologische
mogelijkheden om belangrijke zakelijke uitdagingen het
hoofd te bieden.
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Winst van Arnold DaSilva
helpen groeien met 577%
Probleem:

“Het gebruik van een op maat
gemaakte FileMaker-app was
echt een geweldige ervaring.
De app was snel ontwikkeld,
eenvoudig te gebruiken en
deed precies wat het moest
doen. Mijn hele manier van
zakendoen veranderde
compleet en dat is
onvoorstelbaar.”
— Jeremy Arnold,
Managing Director,
Arnold DaSilva

Arnold DaSilva is een logistiek bedrijf dat in de administratie van immigratie
is gespecialiseerd. Door de uitwisseling van vele gevoelige documenten
tussen overheidsinstanties en advocatenkantoren zocht het team van Arnold
DaSilva een oplossing om klantgegevens vast te leggen, de voortgang van
elke aanvraag bij te houden en klanten en partners in real time op de hoogte
te houden. Het bedrijf kon zich niet aanpassen en groeien.

Oplossing:
De app op maat van Arnold DaSilva geeft het management de mogelijkheid
om vanuit het hoofdkantoor de voortgang van het team op te volgen terwijl
de buitendienst actief is. De app verstuurt ook automatische updates naar
klanten en partners.

Resultaat:
Het stroomlijnen van de activiteiten zorgde voor een exponentiële groei
van Arnold DaSilva. De tijd die het management verspilde aan inefficiënte
processen kwam vrij om de focus op de ontwikkeling van het bedrijf te
richten. Door het verbeterde zicht op de activiteiten van de buitendienst
kon het management het bedrijf laten groeien. De inkomsten namen toe
en de winst steeg 577%.
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Papieren processen voor Nexco
Maintenance Tohoku elimineren
Probleem:
“Voordat wij op maat gemaakte
FileMaker-apps gebruikten,
verzamelden wij dagrapporten
slechts eenmaal per maand en zetten
wij alle gegevens van papier naar
spreadsheets over. Dit proces duurde
3 dagen. Onze apps op maat hebben
alle inefficiënte praktijken die werden
veroorzaakt door de vertraging en de
dubbele gegevensinvoer volledig
en eens en voor altijd opgelost.
Nu leggen wij gegevens in real time
vast en delen wij die op een manier
die perfect bij onze bedrijfsstructuur
en -activiteiten past. Zo kunnen wij
een uitstekende service verlenen en
onmiddellijk reageren op problemen.”

— Kazuaki Ito,
Business Director,
Nexco Maintenance Tohoku

Nexco Maintenance Tohoku onderhoudt de voorzieningen van wegen en
snelwegen in Noord-Japan. Vanwege het enorme geografische gebied werkt
elk Nexco-team op zijn eigen manier en heeft elk team specifieke behoeften.
Papieren orders en rapporten bleken inefficiënt en te onhandig voor teams.

Oplossing:
Via het FileMaker Platform kan elk team nu een app op maat gebruiken
die gemakkelijk aan te passen is naargelang de wijzigende behoeften van
het team. Nexco gebruikt op maat gemaakte FileMaker-apps op iPads en
iPad mini’s om routine- en veiligheidscontroles uit te voeren, resultaten van
inspecties bij te houden en rapporten met relevante foto's en video's in te
dienen. Op deze manier blijven onderhoudsteams en inspecteurs in contact
en werken ze effectief samen.

Resultaat:
De organisatie begon met 8 apps op maat maar heeft er ondertussen 12 om
aan de behoeften van elk team tegemoet te komen. De resultaten waren
spectaculair. Met de apps op maat stroomlijnde Nexco haar activiteiten en
verbeterde het de kwaliteit van haar dienstverlening aanzienlijk. Het initiatief
kwam van de Tohoku-eenheid en nu schakelen ze hun op maat gemaakte
apps ook bij andere eenheden in en hopen ze de apps in te zetten in de
volledige industrie van wegenonderhoud in Japan.
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Vergeet papier en gebruik
iPads of iPhones

1
Elimineer
uw papieren
processen

Een van de belangrijkste stappen wanneer u uw
serviceactiviteiten een nieuwe dimensie geeft, is de
overschakeling van een op papier gebaseerd systeem
naar een elektronisch systeem.
Deze stap maakt een einde aan de dubbele gegevensinvoer
en de verspilde tijd op het einde van de dag om de gegevens
van papieren formulieren over te typen. Hiermee stimuleert u
ook de productiviteit en de winst door bijvoorbeeld:
•

Iedereen direct toegang tot realtime informatie over
klantgegevens te geven, zoals een historiek van eerdere
interacties, het aantal gewerkte uren bij elke aanvraag,
gerelateerde foto's en andere belangrijke details.

•

De planning veel eenvoudiger te maken omdat aan elke
aanvraag de juiste persoon met de juiste expertise en de
juiste onderdelen wordt toegewezen.

•

Nieuwe orders en wijzigingsverzoeken zodanig te beheren
en te verdelen dat technici niet hoeven terug te komen naar
het hoofdkantoor of oproepen, e-mails of berichten van
dispatchers moeten beantwoorden.

•

Een eenvoudige aanmaak van servicerapporten met de
meest recente statistieken over belangrijke gegevens
mogelijk te maken.
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Papier elimineren in het
Austin Convention Center
Probleem:

“Dankzij onze op maat gemaakte
FileMaker-app kan ons team op
de vloer blijven en exposanten
helpen. Het hoeft niet langer
heen en weer naar onze
servicedesk te lopen om orders
of wijzigingsverzoeken te halen.”
— Joe Gonzalez,
IT Services Manager,
Austin Convention Center

Het Austin Convention Center is een groot evenementencentrum, vooral
bekend als de thuisbasis van het populaire festival South by Southwest
(SXSW). Het congrescentrum wilde de orders en de verwerking van
wijzigingsverzoeken automatiseren om aan de wensen van de exposanten
tegemoet te komen. Het team was bedolven onder papier en verspilde
tijd en geld. Alle formulieren en faxen van orders en wijzigingsverzoeken
werden in het systeem ingevoerd, dan afgedrukt en vervolgens verdeeld
via uitpuilende mappen.

Oplossing:
Het team kreeg een op maat gemaakte FileMaker-app op een iPad of een
desktopcomputer die wijzigingen aan orders en wijzigingsverzoeken in real
time weergeeft. Nu kunnen planningteams orders en schema's van stands
eenvoudig bekijken en bijwerken, ongeacht waar ze zich in het centrum
bevinden. Validatieteams gebruiken de op maat gemaakte app op de vloer
om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden volgens de specificaties zijn
uitgevoerd. Managers kunnen via de app ook alle geplande evenementen en
een overzicht van de orders zien, waardoor het plannen en het inzetten van
personeel vlotter en eenvoudiger gebeurt.

Resultaat:
ROI van meer dan 200% in minder dan vier maanden. Het Austin Convention
Center verhoogde de klanttevredenheid en de productiviteit van de teams
door sneller en doeltreffender te reageren.
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Juiste persoon. Juiste plaats.
Juiste moment.

2
Stroomlijn
uw planning

De juiste persoon met de juiste onderdelen op de juiste
plaats op het juiste moment hebben om een oproep bij het
eerste bezoek af te handelen is het ultieme doel voor vele
dienstverlenende bedrijven.
Als u in meer dan 85% van de gevallen een oproep afhandelt
bij het eerste bezoek, zullen uw winst en klanttevredenheid
omhoogschieten. Ook de positieve klantbeoordelingen en
verwijzingen zullen snel toenemen waardoor uw verdere
groei wordt gestimuleerd.
Wat gebeurt er als al uw klanten, technici, onderdelen en
planningen gecentraliseerd en toegankelijk zijn in een app
op maat?
•

De juiste expertise wordt aan de juiste opdrachten gekoppeld.

•

De juiste onderdelen en apparatuur zullen voorhanden zijn.

•

De routes zullen geoptimaliseerd zijn.

•

De technici zullen sneller beschikbaar en ter plaatse zijn.

•

De annuleringen en gewijzigde planningen zullen direct worden
meegedeeld.
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Patiëntuitkomsten bij Lee
Medical Services verbeteren
Probleem:
Lee Medical levert medische diensten aan ziekenhuizen, acute
zorginstellingen, rehabilitatiecentra, tehuizen en justitiële inrichtingen.
Voor Lee Medical was het noodzakelijk dat de mobiele verpleegkundigen
realtime toegang tot patiëntendossiers hadden en over de juiste
instrumenten op het juiste moment beschikten om het verontrustende
aantal katheter-gerelateerde bloedstroominfecties (CLABSI) en de
bijbehorende kosten te verlagen.

“Met onze op maat gemaakte
FileMaker-app op iPads hebben
wij een spectaculaire doorbraak
bereikt. Het eindresultaat is een
noodzakelijke waardepropositie
voor gezondheidszorg: hogere
kwaliteit tegen lagere kosten.”
— Michele Lee,
President,
Lee Medical Services

Oplossing:
Mobiele verpleegkundigen gebruiken een op maat gemaakte FileMakerapp op iPads en desktopcomputers om alle patiënteninformatie en
apparaatgegevens in kaart te brengen en te controleren. Dankzij de app
op maat kunnen mobiele verpleegkundigen patiënten een kwaliteitsvolle
zorgverlening bieden terwijl ze het aantal infecties minimaliseren.

Resultaat:
Lee Medical verbeterde in grote mate de kwaliteit van de zorgverlening voor
patiënten terwijl het jaarlijks miljoenen dollars voor zorgverleners bespaart.
Lee Medical Services heeft nu een trackrecord van minder dan 0,5 infecties
per 1.000 katheterdagen in vergelijking met vele ziekenhuizen die 2 tot
18 infecties per 1.000 katheterdagen melden.
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Realtime updates houden
iedereen op de hoogte

3
Deel essentiële
informatie
tussen de
buitendienst
en het
hoofdkantoor

Stel u voor dat u bij elke afhandeling van een serviceaanvraag
onmiddellijk updates ontvangt die alle details van de geleverde
service, de gebruikte onderdelen en de besteedde tijd
bevatten. Een op maat gemaakte FileMaker-app kan dat
voor u doen.
Welke kritische bedrijfsinformatie heeft u? Spreadsheets
met klantgegevens? Lijsten met orders? Foto’s of video’s van
werkplaatsen of inspecties? Voorraad? Ongeacht wat het is,
u kunt het importeren in uw app op maat en de gegevens
aan elke klant koppelen. Op deze manier beschikken uw
medewerkers in het hoofdkantoor en de buitendienst over
de meest recente gegevens van uw bedrijf, waaronder:
•

Basisgegevens van de klanten, zoals namen, nummers en
adressen.

•

Lijsten met oude en nieuwe orders van elke klant.

•

Opmerkingen van eerdere interacties en gesprekken met
elke klant.

•

Kopieën van alle ondertekende contracten.

•

Foto's van uitrusting, apparaten of werkplaatsen.

•

Bestede tijd door iedere technicus aan elke order.
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Iedereen bij E2 Consulting
Engineers op de hoogte houden
Probleem:

“Zodra wij zagen hoe wij de
verzameling van gegevens nog
meer konden automatiseren,
hebben wij snel enkele modules
toegevoegd zodat wij zo veel
mogelijk gegevens met onze
mobiele FileMaker-oplossing
zouden kunnen beheren.
De oplossing vereenvoudigde
de communicatie met onze
buitendienst omdat wij met
dezelfde gegevens werkten
wanneer de buitendienst de
gegevens van onderzoeken
of de waterkwaliteit invoerde.”
— John Lucero,
Program Manager,
E2 Consulting Engineers

E2 Consulting verleent services op het gebied van engineering,
milieuadvies, olie- en gaspijpleidingen, infrastructuuractiviteiten en
sanering. E2 ondervond problemen om iedereen op de hoogte te
houden over de opruiming van de locatie Sulphur Bank Mercury Mine
Superfund. De registratie en rapportage van de opruimactiviteiten tussen
8 verschillende regelgevende agentschappen, 7 onderaannemers en
20 engineers, wetenschappers en bouwvakkers op locatie was omslachtig
en tijdrovend.

Oplossing:
De teams kregen een op maat gemaakte FileMaker-app die op
iPhones, iPads, desktopcomputers en via het web beschikbaar was.
Deze app op maat legt dagelijkse projectlogboeken en foto's vast, houdt
wijzigingsverzoeken bij, dient gezondheids- en veiligheidsrapporten in,
verstuurt gegevensbestanden naar onderaannemers, maakt dagelijkse
kwaliteitscontrolerapporten en levert informatie aan EPA-functionarissen.
De app voorziet ook meerdere toegangsniveaus voor de nodige beveiliging.

Resultaat:
E2 kon haar opruimactiviteiten verbeteren en tegelijk tijd en geld besparen.
De gecentraliseerde gegevens in de op maat gemaakte FileMaker-app biedt
het inzicht om de voortgang van de opruiming aanzienlijk te verbeteren.
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Alles op één plaats is
iets moois

4
Verspil geen
tijd aan het
zoeken van
documenten,
foto’s en video’s

Worstel niet langer door mappen vol foto's, video’s, films,
contracten, spreadsheets en presentaties. Met een app op
maat kunt u eenvoudig die bestanden op de juiste plaats bij
de andere gegevens van die klant, opdracht of dat project
bewaren.
Organiseer jezelf. Plaats gerelateerde bestanden zoals PDFdocumenten, video’s en afbeeldingen bij elkaar. Uw app op
maat weerspiegelt hoe u uw zakelijke gegevens invoert,
bijwerkt en gebruikt.

•

JPG-, PNG- en TIFF-afbeeldingen

•

PDF-, DOC- en PAGES-documenten

•

MOV- en WAV-multimediabestanden

•

XLSX- en NUM-spreadsheets

•

KEY- en PPT-presentaties

•

CSV-, XML- en ODBC-gegevens
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Soorten informatie die u met een op maat gemaakte
FileMaker-app kunt beheren.

CLIENT EN
KLANTGEGEVENS
SCHEMA’S VAN
AANVRAGEN
VOOR SERVICE

FOTO’S, VIDEO’S,
HANDLEIDINGEN EN
ANDERE BESTANDEN
VAN ELKE AANVRAAG

GEWERKTE UREN

ORDERS,
OFFERTES EN
RAPPORTEN

FEEDBACK EN
WAARDERINGEN
VAN KLANTEN

ONDERTEKENDE
CONTRACTEN EN
SERVICE LEVEL
AGREEMENTS

Een app op maat verzamelt al uw informatie op één plaats en maakt deze
beschikbaar op een iPhone, iPad, Windows, Mac en via het web.
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Afbeeldingen en orders van
Building Development Service
Gmbh bij elkaar plaatsen
Probleem:
“In vergelijking met vroeger,
toen we Excel en papier
gebruikten, besparen we nu
75% tijd en zijn onze klanten
onder de indruk van het
moderne professionalisme
dat we aan de dag leggen.”
— Manfred Dübner,
CEO,
Building Development
Service Gmbh

Building Development Service Gmbh (BDS) is een Duitse vastgoedmanager.
BDS gebruikte Excel en individuele oplossingen om orders, onderhoudstaken
en projecten bij te houden voor de faciliteiten die het beheerde. De vele
benodigde foto's op locatie om problemen en voltooide reparaties te
documenteren waren een voortdurend probleem: ze gingen verloren,
werden in de verkeerde mappen opgeslagen of waren tijdens vergaderingen
met klanten moeilijk te vinden.

Oplossing:
BDS gebruikt een op maat gemaakte FileMaker-app om de workflow te
beheren en om informatie over alle eigendommen en uitgevoerde reparaties
bij te houden. Mobiele medewerkers kunnen nu elke fase vastleggen met
foto's. De app op maat houdt ook de factureerbare uren per medewerker
bij waardoor medewerkers hun urenstaat eenvoudig en nauwkeurig kunnen
invullen.

Resultaat:
Het ROI werd al na één jaar bereikt. De productiviteit was ook aanzienlijk
hoger wegens de verhoogde zichtbaarheid en controleerbaarheid. BDS kan
nu eenvoudig alle projecten volgen van probleem tot oplossing.
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Een zee van informatie omzetten
in gegevens die u kunt gebruiken
Wat heeft het voor zin om informatie vast te leggen en te bewaren
als u die niet eenvoudig kunt openen, bekijken of delen?

5
Maak
rapporten,
facturen
en offertes
ter plaatse

U kunt de bewaarde informatie in op maat gemaakte FileMakerapps eenvoudig openen, bekijken en delen vanaf een iPad, iPhone
of desktopcomputer. Op maat gemaakte FileMaker-apps hebben
ingebouwde rapportagefuncties waarmee u direct inzichtelijke
samenvattende rapporten, facturen en offertes kunt maken.
Uw app op maat kan u een realtime inzicht geven via
alomvattende dashboards, tijdige waarschuwingen en visuele
gegevens, waardoor u snel en doeltreffend kunt handelen.
Inzichten van op maat gemaakte FileMaker-apps helpen
bedrijfsleiders acties nemen die de winst verhoogt, de
productiviteit verbetert en klanten tevreden houdt.
•

Maak rapporten, facturen en offertes
in veelgebruikte structuren zoals
Microsoft Excel of PDF.

•

Publiceer ze op het internet zodat
klanten en personeel er eenvoudig
toegang toe hebben.

•

Maak alomvattende dashboard
samenvattingen en verstuur ze elke
dag automatisch per e-mail.

•

Visualiseer de gegevens door
cirkeldiagrammen en staafdiagrammen
toe te voegen.
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Rapporten van PMD Promotions
80% sneller maken
Probleem:

“De investering betaalde zich
bijna onmiddellijk terug door
$ 40.000 personeelskosten per
jaar te besparen op overbodige
taken zoals het overtypen van
gegevens en het plaatsen
van de juiste foto’s bij
de juiste gegevens die de
vertegenwoordigers doorgaven.
Omdat de gegevens geen
tweede keer moeten worden
ingevoerd, worden rapporten in
80% sneller gemaakt en is het
risico op fouten vrijwel nihil.”

PMD is een toonaangevend reclamebureau gespecialiseerd in raamaffiches
dat in 20 stedelijke markten actief is. PMD zocht een oplossing om de
inspanningen van 75 mobiele vertegenwoordigers in goede banen te leiden.
Informatie van campagnes werd per fax en e-mail verstuurd, foto's werden
via FTP verzonden, handgeschreven notities waren onleesbaar en talloze
uren werden verspild aan het overtypen van informatie en het ordenen
van inhoud.

Oplossing:
Vertegenwoordigers gebruiken een op maat gemaakte FileMaker-app om
afbeeldingen, notities en locaties vast te leggen op één plaats, waardoor de
gegevens geen tweede keer moeten worden ingevoerd. Het management
van PMD gebruikt de app op maat om inzichtelijke rapporten te maken.

Resultaat:
De verwerkingstijd voor rapporten is 80% gedaald. In slechts enkele minuten
maakt PMD rapporten met foto's, lijsten met locaties, statistieken en kaarten
van locaties in één enkele, eenvoudig te lezen opmaak. Hierdoor kan het
management van PMD acties nemen om kosten te verlagen, activiteiten te
verbeteren en klanten tevreden te stellen.

— Dean Stallone,
CEO,
PMD Promotion
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Denk gericht vooruit

6
Geef uw
buitendienst
meer
mogelijkheden

Denk verder dan de verwerking van orders en geef uw
buitendienst meer mogelijkheden om meer te doen.
Door technici toegang te geven tot de planningen, de
kosten van onderdelen en de benodigde tijd voor taken
kunnen ze taken accepteren die leiden tot extra inkomsten
en nog meer tevreden klanten.
U kunt uw buitendienstmedewerkers meer mogelijkheden
geven om hen verkoop-, marketing- en klantenserviceactiviteiten te laten doen als u hen het volgende toestaat:
Follow-upgesprekken op voorhand en op locatie
plannen met klanten.
Nieuwe services aanbieden en nieuwe offertes
onmiddellijk maken.

Facturen ondertekenen en e-mailen naar de klant
alvorens het gebouw te verlaten.
Feedback van klanten en beoordelingen met sterren
direct vastleggen en die op sociale media gebruiken
om nog meer klanten aan te trekken.
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Differentiatie en
klanttevredenheid van
TOYOTA Credit Union
verbeteren
Probleem:
“Wij hebben net enkele
honderden iPads onder al
onze kantoren verdeeld. Als
gemeenschapsgerichte, lokale
bank is de relatie met onze
klanten heel belangrijk voor ons.
Dankzij FileMaker zijn wij een
pionier in het ontwikkelen van
een unieke klantenservice,
waardoor wij ons van anderen
onderscheiden.”
— Ren Kuroda ,
Administrative Director,
TOYOTA Credit Union

TOYOTA Credit Union is een grote lokale Japanse bank met 38 kantoren.
De medewerkers van de klantenservice vertrouwden op dataterminals met
beperkte functies. De medewerkers konden afspraken niet efficiënt inplannen
en belangrijke informatie over rekeningen van klanten niet bekijken.

Oplossing:
De medewerkers van de klantenservice gebruiken nu een op maat gemaakte
FileMaker-app op hun iPad om bezoeken aan klanten snel en efficiënt in te
plannen. Via de app op maat kunnen ze alle benodigde informatie veilig
openen tijdens bezoeken aan klanten.

Resultaat:
De app op maat zorgde onmiddellijk voor een daling in het plannen
van afspraken, waardoor er meer tijd was voor het voorbereiden van
de afspraken en het tegemoetkomen aan de wensen van de klanten.
De medewerkers gebruikten de app om vragen van klanten snel en
nauwkeurig te beantwoorden. Hierdoor verleenden ze betere financiële
diensten en verbeterde de klanttevredenheid. Ze beschouwen de directe
toegang tot klantgegevens een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte
van andere banken die geen realtime toegang hebben tot gegevens tijdens
vergaderingen met klanten.
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Omschrijf welke
vooruitgang u in
gedachten hebt
Vooruitgang begint met
het omschrijven wat uw
dienstverlenend bedrijf
verstaat onder ‘verandering’.

Wat, waarom en hoe?
Wat is uw missie?
Om elektronisch toegang te hebben tot klantgegevens zodat
technici alle informatie over verleende services tijdens bezoeken aan
klanten kunnen vastleggen op hun iPad. Gebruik niet langer papieren
formulieren die op het einde van de dag worden overgetypt.

Waarom doet u het?
Dit 3-stappenplan zal u helpen
de weg vrij te maken om uw
bedrijf op efficiënte wijze een
nieuwe dimensie te geven.

Leg uit waarom u de bovenstaande missie wilt realiseren. Help uw team
begrijpen waarom de missie belangrijk is en hoe het bedrijf er beter van
zal worden.

Hoe gaat u de voortgang meten?
Wat = Missie
Waarom = Doel

Maak een plan voor het meten van de voortgang van de realisering van uw
missie. De belangrijkste prestatie-indicatoren moeten periodiek worden
meegedeeld aan uw team.

Hoe = Gegevens
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Missie. Doel. Voortgang.
Missie

Hoe Coastal
Heating and Air
haar vooruitgang
omschrijft
Dit is een marathon, geen sprint.
Begin daarom klein. Elk proces
dat u verbetert, zal een verschil
in uw bedrijf maken.

Om elektronisch toegang te hebben tot klantgegevens zodat technici alle
informatie over verleende services tijdens bezoeken aan klanten kunnen
vastleggen op hun iPad in plaats van papieren formulieren te gebruiken
die dan op het einde van de dag moeten worden overgetypt.

Doel
Door de gegevens ter plaatse in te voeren op apparaten hebben wij
onmiddellijk toegang tot up-to-date informatie over de uitkomsten
van serviceaanvragen, gebruikte onderdelen, bestede tijd en meer.
Dit zal op zijn beurt de volgende effecten hebben:
•

Maximale klanttevredenheid

•

Stimulering van groei

•

Hogere winstgevendheid

Voortgang
Belangrijke gegevens die worden gebruikt om te meten hoe ver u al
staat, zoals:
•

Bestede uren aan invoer van gegevens

•

Aantal reparaties bij eerste bezoek

•

Tijd tot reparatie

•

Waarderingen van klanttevredenheid
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De 3 stappen naar de
implementatie van uw
app op maat
Nu dat u hebt gezien hoe apps op maat bedrijven zoals dat van
u een nieuwe dimensie kunnen geven, moeten wij bespreken
hoe u aan de slag gaat om een eigen app op maat te hebben.

Begin de
uitrol van
uw app
op maat

Vergeet niet dat dit een marathon is en geen sprint.
Elk individueel proces dat u verbetert maakt een verschil
in uw bedrijf.

Stap 1: Plannen
definieer uw behoeften en vereisten

Stap 2: Maken
maak uw app op maat

Stap 3: Implementeren
deel de app met uw team
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Plan uw app op maat
Specificeer uw doelstellingen
Weet u nog de missie die u voor ogen had tijdens de omschrijving van de
gewenste vooruitgang? Hoe strookt deze met de doelstellingen van uw
bedrijf, team en gebruikers?

De eerste stap naar uw app op
maat is de definiëring van uw
behoeften en vereisten.
Lees voor meer informatie de
volledige handleiding voor het
plannen van uw app op maat.

Download e-book

Schrijf gebruikersscenario’s
Specificeer wie de app zal gebruiken. Wat zullen ze ermee doen? Waar
zullen ze die gebruiken? Wanneer zullen ze die gebruiken? Op welke
apparaten zullen ze die gebruiken?
Definieer de gewenste integratie, beveiliging en implementatie
Bepaal met welke andere gegevensbron u de app moet verbinden, zoals
QuickBooks of andere boekhoudsoftware. Welke beveiliging hebt u nodig
en hoe zult u de app met uw team delen?
Ontwikkel en test uw prototype
Met een prototype (zelfs als het maar op papier is getekend) kunt u het
concept van uw app op maat controleren met het team alvorens u te veel
tijd steekt in de ontwikkeling.
Beslis hoe u de app gaat maken
Afhankelijk van uw expertise kunt u zelf een geheel nieuwe app op maat
maken, een gecertificeerde FileMaker-consultant inhuren om de app voor
u te maken of een coach inschakelen voor een gecombineerde aanpak.
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Maak uw app op maat
Leer de basisbeginselen van databases
Wellicht zult u eerst zeker willen zijn dat u vertrouwd bent met de
basisconcepten van databases, zoals velden, records, tabellen, relaties,
kenmerken en entiteiten.
Ontwerp het gegevensmodel
U moet beslissen welke relaties er tussen verschillende soorten gegevens zijn,
zoals individuele orders die aan specifieke klanten worden gekoppeld.

Zodra u klaar bent met het
plannen, kunt u beginnen met het
maken van uw app op maat.
Lees voor meer informatie de
volledige handleiding voor het
maken van uw app op maat.

Download e-book

Ontwerp de gebruikersinterface
De verzamelde vereisten van gebruikers in de stap ‘Plannen’ van deze
procedure zullen u helpen beslissen hoe de gebruikersinterface er moet
uitzien en welke bedrijfsregels er zijn om uw gegevens te verbinden.
Importeer gegevens en integreer met andere gegevensbronnen
Sleep uw Excel-bestanden of andere ondersteunde bestanden en integreer ze
met externe gegevensbronnen zoals MySQL, Oracle of Microsoft SQL Server.
Maak de bedrijfslogica en ontwerp een workflow
Bedrijfslogica is de programmering die de communicatie tussen een interface
voor eindgebruikers en een database beheert om de gewenste workflow te
verkrijgen.
Configureer de beveiliging
Maak gebruikersaccounts en wijs privileges toe aan elke gebruiker. Het
FileMaker Platform gebruikt een uniform beveiligingsmodel waarbij de door
u ingestelde beveiliging voor een app wordt toegepast op iPads, iPhones,
Windows, Macs en het web.
Test de app
De testfase is een herhalend proces en een essentiële stap tijdens het maken
van de app. De resultaten van de testfase zullen bepalen of u het ontwerp
moet bijstellen alvorens u overgaat tot de stap ‘Implementeren’.
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Zelf doen of een expert inhuren?
Veel FileMaker-klanten maken hun apps zonder enige ervaring met programmeren.
Wij noemen ze “Citizen Developers.” U kunt er ook voor kiezen om samen te
werken met een FileMaker Business Alliance-consultant om uw app nog sneller
klaar te hebben door te profiteren van diens uitgebreide ervaring met het
FileMaker Platform.
Of misschien hebt u liever een gecombineerde aanpak en wilt u een coach
inschakelen die u aan de slag helpt.
Ongeacht of u de app zelf maakt of hulp inhuurt, de FileMaker Community helpt u
graag uw succes te verzekeren.
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Wat is de beste aanpak voor u?
Zelf doen

Begin de app zelf te ontwikkelen. Wij hebben materiaal om u hierbij te helpen:
•

In het onderdeel Kennis op de FileMaker-website kunt u terecht voor trainingsmateriaal, online en
persoonlijke lessen, webinars, discussies, video's en zelfstudies.
www.filemaker.com/nl/learning

•

Via de officiële FileMaker Community hebt u contact met andere FileMaker-gebruikers en -experts.
Krijg antwoorden op uw vragen, bekijk video's en krijg toegang tot technische documenten,
artikelen met instructies, white papers en meer.
community.filemaker.com

•

In het onderdeel Ondersteuning op de FileMaker-website vindt u productdocumentatie,
Knowledge Base-artikelen, hulp voor beslissingen over aankopen en installatiehandleidingen:
www.filemaker.com/nl/support

Een FileMaker Business Alliance-partner inhuren
Gecertificeerde externe consultants bieden talrijke services en kunnen op elk moment tijdens het
proces worden betrokken.
developer.filemaker.com/search

Werken met een coach

Combineer uw bronnen en de kennis van een consultant voor een gecombineerde aanpak.
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Kom erachter met deze vragen.

Bent u een
Citizen
Developer?

Is ‘zelf doen’ de juiste
optie voor u?

Hebt u tijd om het zelf
te doen?

Stel u de volgende vragen om
deze optie beter te bekijken.

Het is niet omdat u de vaardigheden
hebt dat u ook de app moet maken.

Ja
Nee Ik heb ervaring
met Excel-macro’s of andere
geavanceerde spreadsheetfuncties.

Ja
Nee Ik heb tijd voor extra
projecten.

Ja
Nee Ik heb eerder al een
webpagina gemaakt of HTML-code
gebruikt.
Ja
Nee Ik werk graag met
nieuwe apps.
Ja
Nee Ik probeer graag
nieuwe gadgets uit.
Ja
Nee Ik zou mezelf
beschrijven als technisch onderlegd.

Volgens een recente peiling
bij FileMaker-klanten blijkt dat
82% zelf de app op maat heeft
gemaakt en dat 52% daarvan
minder dan 3 maanden hiervoor
nodig had.

Ja
Nee Ik kan tijd vrijmaken
voor online of persoonlijke training.
Ja
Nee Ik heb de
handleidingen Plannen, Maken
en Implementeren gelezen en ben
klaar om aan de slag te gaan.
Ja
Nee Ik kan tijd vrijmaken
voor het maken, testen, implementeren
en bijwerken van mijn app op maat.

Tel uw punten!
Geef uzelf een punt voor elke “JA”.
7 tot 9 punten U hebt de vaardigheden, mindset en tijd om van uw app op
maat werkelijkheid te maken. Ga vandaag nog aan de slag!

4 tot 6 punten U hebt de vaardigheden maar wees zeker dat u voldoende tijd
kunt vrijmaken voor training en ontwikkeling. Zorg er eerst voor dat u de inhoud
van de handleidingen Plannen, Maken en Implementeren beheerst.

1 tot 3 punten Iedereen kan leren om een app met FileMaker te maken maar
zorg ervoor dat u de nodige hulp hebt om te slagen. Sommige ontwikkelaars
die voor het eerst een app maken, profiteren van de hulp van een FileMaker
Business Alliance-partner die per uur wordt aangeboden. Neem contact op met
de afdeling Verkoop voor meer informatie over bundels waarmee u snel aan het
werk kunt met de hulp van een ervaren FileMaker-ontwikkelaar.

Implementeer uw app op maat
Host uw app
Of u nu de app op een interne computer met FileMaker Server gaat
hosten of met een externe hosting provider gaat samenwerken, uw
team zal het gehoste bestand veilig kunnen openen op een iPhone,
iPad, Mac, Windows of via het web.

Beslis wat te kopen

De laatste stap is het delen van
uw app op maat met uw technici,
dispatchers en managers die er
vol spanning op wachten.
Lees voor meer informatie de
volledige handleiding voor
het implementeren van
uw app op maat.
Download e-book

Bepaal hoeveel gebruikers toegang tot de app op maat nodig hebben
en koop het juiste aantal via het gebruikerslicentieprogramma van
FileMaker. FileMaker Go voor iOS is gratis verkrijgbaar in de iTunes App
Store.

Bepaal de implementatiemethoden
U kunt ervoor kiezen om één of twee servers te gebruiken, opgeven
welke verificatiemethoden u wilt toepassen en SSL-certificaten installeren.

Bepaal een strategie voor reservekopieën
Een reservekopie van uw gegevens maken is absoluut noodzakelijk.
U kunt dagelijks een automatische reservekopie laten maken,
progressieve reservekopieën op elk gewenst tijdstip plannen of
reservekopiesoftware van andere fabrikanten gebruiken.

Maak een plan voor een noodherstel
Een stand-by server is een recente kopie van uw FileMaker Serverbestanden die klaar is om te worden ingezet bij een eventuele
hardware- of softwarefout.
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Waarom FileMaker?
In tegenstelling tot app-pakketten of programmeringssoftware komen
apps op maat tegemoet aan de unieke behoeften van kleine en grote
teams om zo bedrijven een nieuwe dimensie te geven.

Het FileMaker Platform is
krachtige software voor het
maken van apps op maat die
naadloos werken op een iPad,
iPhone, Windows, Mac en
het web.

Hoog

Iedereen kan een app op maat
maken met het FileMaker
Platform. Maak uw eigen app
zonder uitgebreide ervaring
in het ontwikkelen van apps of
IT-vaardigheden.

</>
Aanpassing

Het FileMaker
Platform

Tools voor
programmering

Aan de slag gaan is eenvoudig
en betaalbaar zodat u
onmiddellijk de resultaten ziet.

FileMaker Platform

Apps als totaalpakket

Laag

Hoog

Eenvoudige ontwikkeling

Bekijk de video met het overzicht

Kijk hoe het FileMaker-platform werkt
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MEER BRONNEN
VOOR U:

Download gratis proefversie

Download gratis rapport

Bekijk video’s
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Geef uw bedrijf een nieuwe dimensie

De informatie in dit e-book is alleen voor het gemak van onze klanten en is uitsluitend bedoeld ter informatie. De publicatie door FileMaker, Inc. houdt geen goedkeuring in.
FileMaker, Inc. garandeert niet dat de informatie, tekst, afbeeldingen, koppelingen of andere items in dit e-book nauwkeurig of volledig zijn. FileMaker, Inc. garandeert niet dat u
specifieke resultaten zult bereiken als u het advies in het e-book opvolgt. U doet er wellicht goed aan een professional zoals een bedrijfsadviseur of een professionele consultant te
raadplegen om specifiek advies voor uw concrete situatie te krijgen.
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