Profiteer!
Wil je profiteren van het gemak van
Jongeneel Services? Ga dan naar:
www.jongeneel.nl/services
en bekijk de mogelijkheden, of neem
contact op met je dichtstbijzijnde
Jongeneel vestiging.

Jouw voordeel
◆ Voordat je naar Jongeneel gaat zie je op
de website wat de actuele voorraad is
◆ Je administratie is altijd actueel
◆ Altijd de juiste materialen bij een
reparatie
◆ Nog sneller repeterende bestellingen
plaatsen
◆ Weten hoe laat je materiaal komt
◆ Sneller calculeren
◆ Je pakbonnen gestructureerd
◆ Je eigen software controleert de digitale
inkoopfacturen
◆ Bestellen vanaf de steiger met de app
◆ Bestellen vanuit je eigen software,
zodat jouw order meteen vastligt met
nettoprijzen en inkoopnummer
◆ Nooit misgrijpen in je eigen voorraad,
je eigen voorraad actueel beheerd
◆ Altijd een passende offerte en advies
op welke wijze je jouw gegevens ook
aanlevert

◆ Gemak ◆ Overzicht ◆ Snelheid ◆ Controle ◆ Tijdsbesparing

Direct regelen?
Bel jouw
Jongeneelvestiging.

DIGITALE SAMENWERKING
Gemak, overzicht en tijdsbesparing

Jongeneel maakt het je makkelijk. Ook op het gebied van bestellen, administratie, calculatie en
voorraadbeheer. Van webshopbestellingen tot BIM-modellen en van digitale facturatie tot een
bestelapp op de bouwplaats: wij helpen je graag verder. Anytime, anywhere.

www.jongeneel.nl/services

www.jongeneel.nl/services

digitale samenwerking
Herken je deze
ongemakken?
◆ Je hebt een reparatie van iets wat
je vorig jaar gemaakt hebt en moet
opzoeken wat de juiste materialen
hiervoor zijn
◆ Je hebt onderhoudsklussen en wil
repeterende bestellingen doen
◆ Veel papierwerk op de bouw
◆ Je bent op zoek naar het beste
product voor jouw toepassing
◆ Het onderhoud van je
materiaalprijzen waarmee je
calculeert kost veel tijd

Heb jij altijd
het overzicht?
◆ Hoe efficiënt is jouw nacontrole
van inkoopfacturen?
◆ Heb je jouw voorraad altijd op orde?

Ben je ook zoveel
tijd kwijt met
zaken als
◆ Calculeren
◆ Bestellingen doen op de bouwplaats
◆ Een efficiënte samenwerking
opzetten met andere partijen

Zelfs als je slechts enkele van deze
uitdagingen herkent, zijn onze
online services uitermate geschikt
voor je. De bestelmogelijkheden
van onze website en app en onze
software- en onlinemogelijkheden
zorgen voor gemak en overzicht:
◆ 24/7 inzicht in prijzen, voorraden en
bestelhistorie
◆ Alle data en productbladen beschikbaar
◆ Alle facturen, bestellingen, offertes altijd
inzichtelijk
◆ Ruim van tevoren bericht op je telefoon
hoe laat de materialen bij je zijn
◆ Eenheidsprijzen in het formaat van je
eigen calculatiesoftware of via webselectie
◆ Je digitale inkoopfacturen, prijzen en
pakbonnen matchen door de ketenstandaard
◆ App met barcodescanner voor al je voorraad en bestellingen met jouw eigen prijzen
◆ Offertes gebaseerd op BIM-modellen

 Onze online
bestelmogelijkheden
◆ Jouw eigen tarieven
◆ Herhaalorders
◆ Bestellen met de app

 Ons factuurgemak
◆ Altijd en overal overzicht
◆ Digitaal inkoopfacturen
◆ Jouw prijzen en pakbonnen
matchen met de ketenstandaard

 Zo gemakkelijk kan
calculeren zijn
◆ Eenheidsprijzen in het formaat van
je eigen calculatiesoftware of via
webselectie
◆ Offertes gebaseerd op BIM-modellen

 Nog nooit had je zoveel
overzicht
◆ 24/7 inzicht in prijzen, voorraden en
bestelhistorie
◆ Alle data en productbladen beschikbaar
◆ Ruim van tevoren bericht op je telefoon hoe laat de materialen bij je zijn
◆ App met barcodescanner voor al
je voorraad en bestellingen met jouw
eigen prijzen

