
MULTIPRESS MONTAGE APP

CONTROLEER ELKE SIGN MONTAGE OPDRACHT 
TOT EN MET DE OPLEVERINGG.

Als Sign & Large Format bedrijf weet u dat de opdracht pas compleet is als deze gemonteerd is. En daar gaat het 

wel eens mis. Wat als een job langer duurt dan gepland, een monsterfile de planning in het honderd laat lopen of 

er gaat toch iets fout bij de plaatsing waardoor de klant niet tevreden is?

Met de MultiPress Montage App blijft u in volledige controle van elke opdracht, tot en met het opgeleverde 

einderesultaat. De app geeft uw monteurs op hun smartphone (iPhone – Android) een volledige briefing vanuit 

de centraal beheerde project bestanden in de MultiPress. In real-time kunnen ze de montage en oplevering 

regelen, tijd loggen, foto’s toevoegen aan het dossier en de goedkeuring van de klant registreren. Niet alleen erg 

eenvoudig in gebruik, maar vooral efficiënt om projecten vlot op te volgen tot de oplevering.

Maak uw monteurs slimmer en efficiënter: real-time opvolging van elk project, on-site en zonder rompslomp.



Dataline Solutions ontwikkelt ERP business software voor dynamische offset, print, afwerking, sign, large format & textiel 

printbedrijven (MultiPress), en voor reclame & communicatiebureaus (QuoJob).

MultiPress is een MIS/ERP-softwareoplossing ontwikkeld vanuit de wensen van de grafische industrie die alle 

administratieve, commerciële, financiële en logistieke processen binnen het grafische bedrijf koppelt.  MultiPress wordt 

gebruikt in 19 landen en is 11 taalversies beschikbaar.

Over Dataline en MultiPress

Dataline Solutions BV – 2019 - Uitgeesterweg 5 - 1906 Limmen  

T +31 (0)85 273 7916 – www.dataline.eu

Monteurs en andere ‘Mobiele medewerkers’ die gebruik maken van de MultiPress Montage App werken veel slimmer en 

efficiënter. Bovendien werken ze in real-time zodat de administratieve opvolging van elke opdracht een stuk sneller kan 

worden afgewerkt.

MultiPress Montage App

Enkele functies van de MultiPress Montage App:

Problemen, 

opmerkingen of 

verrassingen ter 

plekke? Deze kunnen 

toegevoegd worden 

aan het dossier via een 

eenvoudig notititieveld.

Monteurs hebben steeds 

de correcte planning 
in de juiste volgorde 

bij de hand en kunnen 

rechtstreeks van 

opdracht naar opdracht 

rijden en zo hun rij- en 

werktijden efficiënt 

plannen.

Bij elke opdracht staan 

de montage instructies 
beschreven; de 

monteurs verliezen ter 

plaatse geen tijd om uit 

te zoeken wat er precies 

moet gebeuren

De gewerkte tijd 

wordt ter plaatse 

geregistreerd met de 

start-/stoptimer. De 

app stuurt de gegevens 

in real-time door naar 

MultiPress.

Foto’s van het geleverde 
werk kunnen direct opgeladen 

worden in de app en worden in 

MultiPress aan het juiste project 

toegevoegd. Zo wordt een 

kwaliteitscontrole op afstand 

eenvoudig.
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