
Site Progress Mobile is een downloadable app die mobiele 
gebruikers in staat stelt om de voortgang van taken en 
repetitieve gebeurtenissen vanaf een remote lokatie te 
registreren bij het werk zoals dat ingepland staat in een 
Powerproject project planning. 

Elke gebruiker ziet alleen de voor hem relevante taken en 
voert de voortgang via checklists in voor de taken waar zij 
de verantwoordelijk hebben.
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Powerproject: De kracht achter succesvolle projecten

Registreer project voortgang snel en gemakkelijk via mobiele apparaten

Flexibele site-to-office voortgangsregistratie die u in stelt om:

Verbeter de nauwkeurigheid van gegevens 

waardoor het niet nodig is updates opnieuw 

in te voeren

Exporteer taken naar mobiele apparaten 

gebaseerd of hulpmiddeltoewijzingen

Registreer actual start/einddatums, 

percentage voltooid & resterende duur

Werk de voortgang op elk moment, vanaf elke 

locatie - bij zonder Powerproject

Bekijk de geregistreerde voortgang en keur 

goed/verwerp inzending, alvorens deze op 

het project toe te passen

Voeg notities en foto’s toe bij elke taak-

update

Site Progress Mobile 
vermindert de tijd die nodig 

was om de voortgang bij te werken 
aanzienlijk.

Matthew Kingston, Brown & Carroll

“
”

De app was erg 
eenvoudig in gebruik.

David Grant, Major Projects Team,  

Balfour Beatty

“ ”
Download nu de GRATIS app

De Site Progress Mobile app is gratis te installeren, en maakt gebruik van 
een betaalde service, volgens het naar het beveiligde Cloud opslag gebied 

geëxporteerde actieve aantal jobs.

Voor Android, Apple (iOS) or Windows Phone. 
Site Progress kan ook worden benaderd via het web.



Administratie
We zorgen voor het hosten van de data in de Cloud. 

Site Progress Mobile componenten kunnen gratis geinstalleerd worden, bij het gebruiken van de service wordt deze betaald 
volgens het aantal voortgangsregistratie verzoeken die naar mobiele gebruikers, ook wel bekend als ‘jobs’.

De betaling omvat de software licentie en technische support.

De jobs die geproduceerd worden zijn per gebruiker en per project. Bijvoorbeeld, 3 managers zouden verschillende 
gedeelten van hetzelfde project kunnen updaten en één van die managers zou ook een ander project updaten – dit zou dan 
betekenen dat er 4 jobs in totaal zijn.

Voor een op uw wensen toegesneden offerte bel: +31 (0)30 2729976.
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Hoe het rapportage proces werkt


