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Wat is YouPlan?
YouPlan is gemaakt om uw planning beter, makkelijker en overzichtelijk te maken en te houden.
Alleen YouPlan kan alle mogelijke variabelen en a ankelijkheden meenemen in de planning;
medewerkers, ruimtes, gereedschap, machines, transport, bekwaamheden, bevoegdheden, contracten,
reis jd, werk jd, cao en noem maar op.
Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor op es zoals bijvoorbeeld; snelste planning, goedkoopste planning,
deadline halen,….
Tenslo e gee YouPlan als enige pakket de keuze om automa sch of handma g te plannen; de planner
behoudt al jd het laatste woord.

Wat kan YouPlan?
De planning laten berekenen en op maliseren of handma g bepalen. Elke combina e daarvan is ook
mogelijk. YouPlan combineert de menselijke ﬁnesse met de rekenkracht van een computer. Het krach ge,
slimme algoritme in YouPlan gee de planner de tool in handen om te komen tot de op male planning.
Bij wijzigingen kan YouPlan razendsnel herplannen, zodat u al jd over de op male planning beschikt. Uiteraard
houdt u het laatste woord en blij de de baas over de eigen planning.
YouPlan toont de inzet van mensen en middelen op taken en diensten via een overzichtelijk en interac ef
planbord.
U krijgt in één overzicht wie wanneer waaraan moet werken om alle taken op jd af te krijgen.
Ook voor het maken van scenario’s, met YouPlan kunt u verschillende (what, if?) scenario’s maken en
vergelijken om op deze manier uw organisa e te helpen bij het inrichten van processen.
YouPlan is volledig branche ona ankelijk. Van fabriek tot ziekenhuis en van verzekeraar tot distribu ecentrum,
YouPlan werkt voor iedere branche.
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Hoe dan, YouPlan?
Een aantal voorbeelden en mogelijkheden hoe YouPlan nu wordt gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen en middelen met de juiste vaardigheden op een taak
Op male teams op basis van mensen en middelen samenstellen voor taken, diensten en werksnelheid.
Eﬀec eve teams op basis van vaardigheden, werksnelheid van mensen en middelen, geen overplanning.
Vastleggen wanneer mensen en middelen beschikbaar zijn en wanneer taken en diensten uitgevoerd
mogen worden. Dit wordt eveneens getoond op het planbord.
Dynamisch doorrekenen van netwerken van taken of diensten waarbij taken en diensten van elkaar
a ankelijk zijn. Zo komen deze niet in de knel. Je ziet de schui are ruimte voor elke taak of dienst op het
planbord.
Opgeven van voorkeuren (of eisen) voor mensen en middelen op taken. Kies uit: 'vereist', 'bij voorkeur’,
'uitgesloten'. Deze voorkeuren worden meegenomen in de planning.
Mensen (bijvoorbeeld monteur, consultant) of middelen (bijvoorbeeld machine, vrachtauto) voor
verschillende taken of diensten hetzelfde houden. Dat scheelt omstellen, overdragen en fouten.
Mensen selecteren die middelen kunnen bedienen. Handig: je wilt een machine op een taak en YouPlan
plant zelf de medewerker erbij om deze machine te bedienen.
Rekening houden met reis jden, omstel jden, leegloop en kosten bij het plannen van mensen en
middelen.
Respecteren van werkopdrachten welke zijn 'vastgezet'. Deze werkopdrachten worden meegenomen
jdens het berekenen van een nieuwe planning, zonder de werkopdrachten te wijzigen. Je kunt zonder
zorgen herplannen.
Hulp bieden bij het handma g plannen via het planbord. Met sugges es; (bijvoorbeeld beste mens-keuze
voor team), visuele aanwijzingen (bijvoorbeeld wanneer de taak kan en de mensen en middelen
beschikbaar zijn)
Waarschuwingen (bijvoorbeeld dat een mens of een middel op een taak zit waaraan deze niet kan helpen)

Aan de slag
1. INTAKE

3. TRY BEFORE YOU BUY

We komen eerst kosteloos jouw planningsuitdaging
onderzoeken, daarna stellen we samen vast of en
hoe we je van dienst zouden kunnen zijn.

Probeer YouPLan 3 maanden volledig GRATIS en
werkt het niet voor je? Dan betaal je helemaal
niets! Zo werken wij, open en eerlijk en geen
verrassingen!

2. IMPLEMENTATIE
Er is geen programmatuur nodig, YouPlan wordt
exact naar jouw behoe en ingericht, dat scheelt
jd, geld en risico.
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4. IN GEBRUIK
Wil je YouPlan blijven gebruiken, dan ontvang je
van ons een voorstel op maat en na accepta e kun
je YouPlan gebruiken voor de overeengekomen
periode.

Onze werkwijze
Zo werken wij bij YouPlan.
Open en eerlijk, geen verrassingen.
Ideeën en sugges es welke algemeen toepasbaar zijn worden gra s gerealiseerd (best eﬀort) en voor alle YouPlan-klanten
beschikbaar gesteld zonder extra kosten.
We versterken graag je eigen werkwijze met de kracht van YouPlan.
We komen eerst kosteloos jouw planningsuitdaging onderzoeken, daarna stellen we samen vast of en hoe we je van dienst
zouden kunnen zijn.
Er is geen programmatuur nodig, YouPlan wordt exact naar jouw behoe en ingericht, dat scheelt jd, geld en risico.
Omdat YouPlan So ware as a Service is, behoe jouw organisa e YouPlan niet in beheer te nemen. Een up to date web-browser
volstaat.
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