BOUW EN
INSTALLATIE
DE HANDLEIDING

Meer tijd op de bouwplaats en
bij de klant, minder op kantoor.

Gebruiksvriendelijke software, vertrouwd
door 1000+ bouw- en installatiebedrijven.
Teamleader maakt werk makkelijker:
1.

Je kan afspraken plannen in je agenda, gaan opmeten bij een potentiële klant,

2.

Gebruik je graag werkbonnen om de opdracht uit te voeren? Dat kan,

3.

De factuur kost geen moeite: die maak je in enkele klikken op basis

en die info snel omzetten in een overtuigende offerte.

zelfs op smartphone en tablet. Ook meerwerk is geen probleem.

van je offerte of werkbon. De klant betaalt meteen online.

Van de eerste afspraak tot en met de factuur, allemaal in één programma.
Perfect voor kantoor én de bouwplaats. Zo krijg je meer gedaan met minder gedoe.

Voor wie is deze Teamleader-handleiding?
Bouw en renovatie, Gyproc-specialisten, stukadoor, meubelmakers, timmermannen, vloerspecialisten,
schilders, keukeninstallateurs, tuinaannemers, dakwerkers, HVAC-installateurs, elektriciens, loodgieters
zwembadbouwers, slotenmakers, alarminstallateurs, vochtbestrijders, grondwerkers, interieurarchitecten, ...
Elk bouw- of installatiebedrijf op zoek naar meer tijd en structuur.

Wil je het zelf proberen?

Deze handleiding werd gemaakt met waardevolle input van:

T E AM LE AD ER O FFERT ES

“Veel ondernemers in de
bouwsector zijn net als ik de hele
week op de bouwplaats of bij
klanten, en maken dan op zondag
offertes en facturen. Ik deed dat in
het begin van Cube4 ook. Dankzij
Teamleader hoeft dat niet meer. Ik
krijg alles op vrijdag afgerond.”
Willem Vermassen, Cube4

Naar de handleiding

1

T E AM LE AD ER O FFERT ES

Tijdens je bezoek aan de klant noteer je alle informatie in de mobiele app van
Teamleader. Hierdoor gaat niks verloren en kan er een nauwkeurige inschatting
van het werk gemaakt worden.

Op kantoor wordt op basis van je input ondertussen (of achteraf)
eenvoudig een offerte aangemaakt en verstuurd.
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T E AM LE AD ER O FFERT ES

Je klant kan diezelfde offerte online bekijken, downloaden en
ter bevestiging ondertekenen.

Meteen na bevestiging word je op de hoogte gebracht.
Een goedgekeurde offerte wil je immers niet laten liggen.
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T E AM LE AD ER O FFERT ES

Nu de deal rond is, wordt de opdracht aan je agenda toegevoegd
en kom je niet voor verrassingen of dubbele boekingen te staan.

Aangekomen bij de klant ben je klaar voor het werk,
met alle nodige informatie in je broekzak.

6

T E AM LE AD ER WERKBO N N E N

“Eigenlijk is Teamleader mijn
secretaresse. Ik neem mijn tablet mee
naar de bouwplaats, ’s avonds kom
ik thuis en staat alles netjes klaar:
ondertekende werkbonnen, mailtjes
van toekomstige klanten, offertes
die ik overdag gemaakt hebt... Ik heb
veel minder administratief werk dan
vroeger.”
Patrick Holderick, Tegelwerken Holderick

Naar de handleiding

1

T E AM LE AD ER WERKBO N N E N

Wanneer een klant je belt voor een installatie of onderhoud, sla je zijn of haar
gegevens op in de mobiele app van Teamleader. Zo kan je later gemakkelijk en
snel de nodige informatie terugvinden.

Nadat je de het geplande werk hebt uitgevoerd, registreer je via de mobiele app
van Teamleader je gepresteerde uren, gebruikte materialen en voorrijkosten.
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T E AM LE AD ER WERKBO N N E N

Om de werkbon helemaal af te maken, neem je een foto van het eindresultaat.
Ook dit kan via de mobiele app.

Laat vervolgens je werkbon ter plekke door de klant nakijken
en ondertekenen. Zo vermijd je misverstanden.
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T E AM LE AD ER WERKBO N N E N

De afgeronde werkbon gaat na ondertekening meteen richting kantoor.
In enkele klikken wordt die dan omgezet naar een factuur voor de klant,
inclusief link waarmee je klant meteen online kan betalen.

€
€

Terwijl je administratie wordt verwerkt, ben jij al op weg naar de volgende klus. Verlies
geen papieren werkbonnen meer, al je informatie zit netjes opgeslagen in Teamleader!
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T E AM LE AD ER FACTU RATI E

“Als ik op een avond of op een
zondagmiddag de facturen nakijk
en uitstuur, zie ik vaak een half uur
later – wanneer ik nog volop bezig ben
- de eerste betaling al binnenkomen.
Vroeger werden facturen nooit zo snel
betaald.”
Tomas Van De Vijver, Climatronix

Naar de handleiding

1

T E AM LE AD ER FACTU RATI E

Maak van je werkbonnen of offertes in enkele klikken een factuur.
Zonder tijd- of informatieverlies.

Boek en verzend al je facturen in één keer.
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T E AM LE AD ER FACTU RATI E

Je facturen worden automatisch naar je boekhoudpakket doorgezet,
zelfs wanneer je van je welverdiende nachtrust geniet.

Je boekhouder is op die manier voortdurend en in een
recordtempo op de hoogte van je meest recente facturen.
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T E AM LE AD ER FACTU RATI E

Ook de betaalstatus van je facturen blijft up-to-date,
zodat betaalherinneringen op tijd de deur uitgaan.

En jij? Jij gaat elke kwartaalaangifte voortaan gerust tegemoet.
Zo spaar je meteen kostbare tijd uit voor het échte werk, of je gezinsleven!
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“Als aannemer heb je in feite niet
meer nodig dan Teamleader om
flexibel, concurrerend en stipt te zijn.
Wij hebben een perfect overzicht
van het reilen en zeilen in ons bedrijf.
Voor ons is dat de sleutel tot tevreden
klanten, en tot rust in de chaos.”
Thomas Vanderstraeten, VDS

Klaar om slimmer
te werken?

