IQMotive
IQMotive b.v. is een jong bedrijf (opgericht in 2015) dat intelligente en geïntegreerde planningssoftware bouwt.
Tot nu toe heeft IQMotive zich gericht op planningsoplossingen voor werkplaatsen en schadeherstelbedrijven in de autoindustrie. Het grote verschil met bestaande planningsoplossingen is dat IQMotive het mogelijk maakt om de planning volledig te
automatiseren met behulp van slimme algoritmen.

IQPlanning
Onze oplossingen, IQPlanning Basic (handmatige en geautomatiseerde basisplanning) en IQPlanning Pro (volledig
geautomatiseerde planning en optimalisatie met mogelijkheid voor handmatige aanpassing), kunnen worden gekoppeld aan en
volledig worden geïntegreerd met de Dealer Management Systemen (DMS) die door dealers worden gebruikt. Onze
planningsoplossingen zijn niet alleen volledig geïntegreerd, ze zijn proactief en ondersteunen ook de bedrijfsvoering van de
dealer. IQPlanning Basic (IQP Basic) en IQPlanning Pro (IQP Pro) zijn web gebaseerde SAAS-toepassingen en naar boven /
beneden compatibel.
Beide oplossing ondersteunen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

zowel multi-point als single-point dealerships
online planning
planning in teams
plannen op basis van rollen, vaardigheden en certificaten
multi shifts
herplanning van (delen van) de werkorder
vervangend vervoer: deze worden toegewezen aan werkorders en worden eveneens gepland.
verschillende statussen van werkorders en taken: het is mogelijk om taken of werkorders te starten, pauzeren,
uitstellen en beëindigen in de DMS of in IQPlanning. In beide gevallen wordt de status automatisch in IQPlanning
zichtbaar.
gegenereerde management informatie (productiviteit, efficiency, etc.)
maatwerk: IQPlanning biedt een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel genaamd de “logic editor”, dat u in staat stelt uw
eigen processen samen te stellen, gebaseerd op variabelen en data uit de DMS (bijvoorbeeld wijs auto’s ouder dan 20
jaar toe aan een specifieke monteur of plan voor auto’s met een kilometrage boven de 200.00km extra tijd in)
OEM policies (bijvoorbeeld VPS (Volvo))

Extra toepassingen IQP Basic
•
•

Heeft een basale automatische planningsmogelijkheid hetgeen betekent dat werkorders toe worden gewezen aan
monteurs (of teams van monteurs) op basis van eerste beschikbaarheid
Indien u handmatig plant, ondersteunt IQP Basic u door aan te geven welke monteurs over je juiste vaardigheden of
certificaten beschikken om de werkorder te kunnen uitvoeren.

Extra features IQP Pro
•
•
•
•
•

Plant werkorders en wijst taken binnen werkorders op de meest efficiënte wijze toe aan monteurs (of teams van
monteurs) op basis van beschikbaarheid en benodigde vaardigheden en certificaten.
optimaliseert de planning direct indien nodig (bijvoorbeeld als een monteur zich ziek meldt, een klant niet komt
opdagen, vertraging optreedt in de werkzaamheden etc.).
zal altijd proberen de afgesproken tijden met de klant te realiseren en zal waarschuwen als dit niet meer mogelijk is.
Hoewel IQP Pro automatisch voor u plant is het altijd mogelijk handmatig in te grijpen op de planning.
Is zelflerend voor wat betreft de productiviteit van de medewerkers en zal deze productiviteit meenemen in de
planning.

GDPR
•
•

De software van IQMotive is GDPR compliant. Op verzoek kunnen wij u een GDPR compliance statement geven.
De data is opgeslagen in de DMS. IQMotive software zal alleen relevante data tijdens het planningsproces gebruiken,
maar deze data vervolgens niet opslaan. Alleen anonieme planningsdata zal worden opgeslagen.

