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Vernieuwde planningstool PlanVision! 
 
De planningstool PlanVision is onlangs compleet vernieuwd en is nu ook als app 
beschikbaar. De nieuwe interface is nog gebruiksvriendelijker en sneller! 
 
Met PlanVision maakt elk hoveniers- en/of groenvoorzieningsbedrijf een overzichtelijke 
planning. PlanVision is een uitgebreide planningstool voor het inplannen van personeel 
en/of materieel. Het geeft een duidelijk inzicht in de planning met behulp van een tijdlijn. 
Deze kan worden ingesteld op projecten, ploegen, medewerkers en materieel. Daardoor is 
in één oogopslag de nog te plannen uren per project, de medewerkers en de machines 
zichtbaar, op dag, week, maand of jaar niveau.  
 
Planvision biedt continu inzicht op de over- en onderbezetting binnen het bedrijf. Door het 
afvlakken van pieken en opvullen van dalen is een continue workflow van uw bedrijf 
gegarandeerd! 
 

Planningsonderdelen 
Planningen worden ingestoken 
vanuit vier verschillende 
onderdelen: 

1. De projecten 
2. De ploegen 
3. De medewerkers 
4. Het materieel 

 
Met vier tabbladen kan gelijk 
bij 1 van de 4 onderdelen 
worden gekeken. 
 
 
 
 
Nieuwe in te plannen onderhoudsprojecten worden gemakkelijk met 1 druk op de knop 
ingepland en bestaande projecten worden via Drag & Drop snel verplaatst. 
 
De planner krijgt met de vernieuwde PlanVision nog meer overzicht doordat slechts delen 
van de planning kunnen worden weergegeven door het aan- of uitvinken van ploegen, 
medewerkers of het materieel. 
 
 
 



PlanVision en Vision Mobile-App 
De planning is uiteraard ook te ontsluiten via onze Vision Mobile 
oplossing. Via de Vision-Mobile–App kan de medewerker/ploeg 
de planning zien. 
 
De planning wordt hierbij gebruikt als onderlegger voor de 
urenregistratie. Indien werkzaamheden volgens planning zijn 
uitgevoerd kan met één druk op de knop akkoord worden 
gegeven op de planning, de geplande uren zijn daarmee 
ingeboekt. Dit is vervolgens ook heel makkelijk aan te passen, als 
er bijvoorbeeld meer of minder uren zijn gewerkt dan gepland.  
 
 
 
 

Voordelen PlanVision 
Enkele voordelen van PlanVision: 

• Het is een flexibel programma. 

• Automatische doorberekening van de bedrijfscapaciteit. 

• Koppeling van planning met projectadministratie i.c.m. 
communicatie met de klant. 

• Inzicht in de voortgang bij aangenomen werk. 

• Werkindeling op basis van benodigde capaciteit in een bepaald project en een bepaalde 
periode. 

• Tijdens het plannen is inzichtelijk vanuit de calculatie de “nog te plannen” uren zodat 
overschrijdingen vooraf inzichtelijk zijn. 

 
 


