Field Service App
Met de Prequest Field Service App ben jij altijd en overal online.

Altijd en overal toegang tot
meldingen & werkorders.
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Verwisselen container, aanvragen transport
0 Het Zuidc1kruis Gl. Oen Bosch
A. J. Vermeer
Mdcling
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Services & Operations

Lekkage sanitair
0 Het Zuidc1kruis 61, Oen Bosch
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Het professioneel opvolgen van correctieve en
preventieve meldingen is bepalend voor het imago
van het bedrijf. Met de Services & Operations op
lossing van Prequest kun je eenvoudig meldingen
en storingen op een asset doorgeven.
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Deadline
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Voordeur ingang klemt
0 Het Zuiderkruis 61, Oen Bosch
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Meldingen
Via de app kun je eenvoudig een storing of mel
ding doorgeven. De gebruiker kan de locatie selec
teren en additionele informatie over de melding
toevoegen. Daarnaast kun je direct een foto uploa
den. Op basis van de gekozen melding wordt de
juiste workflow gegenereerd en resulteert dit in
een werkorder.

Werkorders
Het startscherm geeft inzicht in alle werkorders
inclusief deadline. Je kunt eenvoudig detailinfor
matie raadplegen zoals locatie, notities, bijlagen

Voordelen
� Werkorders bekijken en inplannen
� Direct inspelen op wijzigingen
� Urenregistratie & digitaal aftekenen
� Elimineer fouten

Prequest
Prequest is een Nederlandse softwareleve
rancier, opgericht in 1988, met een ruim
aanbod aan facilitaire en vastgoed oplossin
gen (Housing en Facilities).

en foto's. Via de app kun je per werkorder de ma
terialen toevoegen en de urenregistratie per order

www.prequest.nl

vastleggen. Werkorders zijn eenvoudig af te

info@prequest.nl

melden met een digitale handtekening inclusief

+31 85 002 2550

watermerk.

Bekijk de Quick Demo

r.;::\
\!::,/

Bekijk alle functies van onze Prequest
Field Service App in de Quick Demo.

Prequest.

► DEMO AANVRAGEN

