AUTOMATISEREN MET VERSTAND VAN ZAKEN

“ 4 op 5 installatiebedrijven maken werk
van digitalisering ”
Iedereen heeft er al jaren de mond van vol. Een zichzelf respecterend bedrijf moet investeren in digitalisatie… Dit is een
open deur intrappen, want digitalisering is een breed begrip. Vaak liggen kritische softwaretoepassingen aan de basis van
een geslaagde digitale transformatie.
Denk hierbij aan systemen voor het financieel en administratief beheer (ERP),
het documentbeheer (DMS), het beheren van klantrelaties en projecten (CRM),
portalen en samenwerkingsplatformen (ECM), rapportage en analysetools (BI),
mobiele applicaties op de werf en zoveel meer. Deze toepassingen worden vaak
nog te weinig (of inefficiënt) benut. Zo blijkt ook uit een online onderzoek naar de
grootste digitaliseringsnoden bij 120 bouw- en installatiebedrijven in Vlaanderen.

Enkel organisaties die het
commerciële proces en de
organisatorische samenwerking naar een topniveau kunnen brengen,
maken het verschil. Dat
is één van de vele conclusies in het trendrapport
‘De digitale barometer’,
waarin alle resultaten van
ons onderzoek (i.s.m.
Microsoft) werden
gebundeld en voorzien
van helder advies.
Bekijk alle resultaten via
dedigitalebarometer.be.

Heeft u de laatste 2 jaar
geïnvesteerd in software om
de samenwerking
te bevorderen?

62%
JA

38%
NEE

Welke delen van het proces
kunnen verbeterd worden?

58%

heeft een oplossing voor projectbeheer

Toch even nadenken over een mooi geïntegreerde bedrijfsoplossing?

65% Intake van
nieuwe aanvragen

GMI group trekt deze kaart al jaren en laat de verschillende applicaties binnen
uw installatiebedrijf spreken met elkaar. Hiervoor gebruiken we uitsluitend
Microsoft-technologie, meer bepaald Dynamics 365 en het Power Platform. Dit
kneden we dankzij onze expertise en knowhow op maat van uw bedrijf.
We laten ons daarbij omringen door professionele partners voor gespecialiseerde
deeloplossingen. Denk aan grafische planningstools, mobiele werkbonnen,
scanning, documentarchivering, etc.

59% Samenwerken en delen
van documenten

Wij ondersteunen u om een totaaloplossing digitaal en doordacht te vertalen. Een
investering meer dan waard!

35% Behandelen van
meerdere aanvragen
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