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Workon in het kort:

• perfecte organisatie projecten en processen,

• meer controle en rendement, 

• optimale interne- en externe communicatie,

• snel opstellen begroting en planning,

• flexibel en eenvoudig in gebruik,

• naar eigen wens in te delen.



Flexibel en eenvoudig in 
gebruik

Een systeem moet voor u werken en mag u geen 

beperkingen opleggen. Flexibiliteit en eenvoud 

zijn daarom de kracht van Workon. U kunt het 

systeem volledig naar uw eigen hand zetten en 

volgens uw wensen indelen. U bepaalt zelf via 

welk stramien u de informatie aanbiedt en maakt 

hiervoor eenvoudig sjablonen aan. Gebruikers 

vinden gemakkelijk hun weg in Workon. Met zoek-

schermen zijn alle specifieke gegevens snel te 

vinden of te sorteren en kunnen zoekcriteria door 

de gebruiker zelf worden gedefinieerd. Alle func-

ties worden bediend via contextmenu’s, toolbars 

en het toetsenbord.

Optimale cOntrOle,
meer rendement 

Workon is een applicatie waarmee u volledig  

inzicht heeft in alle lopende projecten binnen uw 

organisatie. Dankzij Workon houdt u optimale 

controle en haalt u meer rendement uit uw 

projecten. Alle partijen, zowel managers,  

medewerkers, klanten of externen hebben  

inzicht in de status van een project. Glashelder 

en razendsnel. Dus miscommunicatie of onnodig 

bellen en mailen is verleden tijd. Managers zien 

snel de status van ieder proces en medewerkers 

weten exact wat ze moeten doen. 

Workon is bij uitstek geschikt voor het dagelijkse 

takenpakket van netwerkbeheerders. Denkt u 

aan engineering, infra- en transmissiebouw, her-

routeren, KLIC of het inplannen van ruimtes en 

apparatuur.

HoE WErKt WorKon

In Workon registreert u lopende projecten,  

inclusief de bijbehorende processen en taken. 

Zoals to-do-lists, workflows en beslissingsmo-

menten. Per taak houdt u bij wie er wat op welk 

moment moet uitvoeren en wat de status van  

deze actie is. U koppelt eenvoudig allerlei 

informatie aan een taak, zodat de medewerker 

meteen over de juiste achtergrondinformatie 

beschikt. of u laat een alert uitgaan naar de 

juiste personen, wanneer een deadline nadert of 

wordt overschreden. 

ook SLA’s (Service Level Agreements) zijn simpel 

op te nemen in het systeem. Zo kunt u mogelijke 

uitkomsten van beslissingen vooraf inprogram-

meren, samen met de nieuwe taken en processen 

die hier uit voortvloeien. Bijzonder handig is dat 

Workon automatisch emails en sms-berichten 

kan versturen, bijvoorbeeld wanneer een taak bij 

iemand wordt ondergebracht of is afgerond.

Wat zijn de  aanlegkosten?



Algemene eigenschAPPen

• zelf eigenschappen toevoegen: eigen gegevens 

definiëren in Workon kan natuurlijk ook. Zoals 

memo’s, hyperlinks, data, getallen of keuze- 

lijsten. Deze kunt u vervolgens weer koppelen 

aan taken, projecten of personen.

• rapportages: u exporteert al uw gegevens 

standaard naar HtML-formaat en bekijkt deze in 

uw browser. of u exporteert naar Excel, zodat 

u er gemakkelijk mee aan het werk kunt. U kunt 

Workon ook periodiek automatisch rapportages 

laten genereren.

• autorisatie: u kunt in Workon gebruikers autori-

seren op twee niveaus; leesbevoegdheid of wijzig-

ingsbevoegdheid. Per individu of groep, zowel  

binnen als buiten uw organisatie.

• Workon is zowel in het Nederlands als in het  

Engels te gebruiken.

AutomAtisch design

Automatisch aansluitingen vinden, generegeren 

en realiseren in Cocon. Met Workon wordt de 

hele  workflow van Automatisch Design gecon-

trolleerd en verwerkt, van klant aanvraag tot aan 

oplevering. 

eFFectieF Projectbeheer

natuurlijk wilt u ieder project zo effectief  

mogelijk beheren. Dankzij Workon koppelt u een-

voudig projecten aan processen, zodat u een  

gedetailleerd overzicht krijgt van alles wat er  

moet gebeuren. Vervolgens berekent Workon 

voor u per project het aantal uren en ligt er snel 

een nauwkeurige planning op uw bureau.

voorbeelden imPlementAtie

• relatiedossier: volledig beheer van al uw 

relatiegegevens. Dus klanten, maar ook uw  

leveranciers, aannemers of medewerkers. 

Verder kunt u vastleggen en opvragen welke  

taken bij uw relaties spelen en wat de status  

hiervan is. De Workon-database zorgt dat uw  

gegevens altijd actueel zijn.

• urenregistratie: functionaliteit waarin mede- 

werkers eenvoudig hun urenverantwoording 

bijhouden.

• locatiebeheer: stel, u wilt een nieuwe opdracht 

verwerven. Door de koppeling met Cocon, het 

netwerkregistratiesysteem van Speer It, maakt u 

eenvoudig een nieuw biedingsproject aan, waarin  

de locaties een rol spelen. Via uw netwerk- 

gegevens in Cocon maakt u per locatie/project 

een kosten- en verbindingsoverzicht. Volledig  

automatisch.

Zijn hier 6.000 aan sluitingen mogelijk?



Wilt u meer weten over ons? 

Kijk dan op www.speer.it 

Voor een kennismaking belt u

035-6237936 

of u mailt naar info@speer.it

Bezoekadres:

Amsterdamsestraatweg 47

3744 MA Baarn
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