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Scannen
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Zo kunt u storingen snel verhelpen en zelfs voorkomen. De Service & Repair module is volledig geïntegreerd met Microsoft Dynamics NAV.
FuelVision webversie
FuelVision beschikt niet alleen over een desktopversie,
maar ook een webversie. Deze versie ontwikkelde Logic Vision
speciaal om scannen mogelijk te maken. Zo wordt elke
apparaat met bluetooth en de mogelijkheid om te scannen
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Denk aan inkooporders, voorraadinformatie, facturen en
leverbonnen. Waar andere pakketten wellicht aanvullende
modulen nodig hebben, beschikt FuelVision standaard over
deze functionaliteiten.

De registratie van de uren en de gebruikte materialen kan zeer eenvoudig online met behulp van bijvoorbeeld een tablet of mobiele telefoon.
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