Kwaliteit inzichtelijk

Samen sneller, voordeliger
en beter bouwen
Met Snagstream borgen wij transparante
communicatie en tijdige oplossing van knelpunten

Schouten Techniek helpt haar
bouwpartners efficiënter te werken.
Zo werken wij met BIM, Lean,
Resultaat Gericht Werken, één vast
aanspreekpunt per project en
digitale inspectie met Snagstream.

comfort van morgen

Snagstream (app)

 Gezamenlijk inzicht
 Hogere efficiëntie
 Betere bouwkwaliteit
 Minder opleverpunten

“Profiteer van tijdwinst

Meer inzicht,
betere bouwkwaliteit
Schouten Techniek streeft voortdurend naar nóg efficiëntere bouwprocessen.
De app Snagstream helpt ons hierbij. Het verhoogt de productiviteit en
voorkomt (of beperkt) complicaties. Formulieren invullen, lijsten opstellen,
digitale foto’s toevoegen, alles rondmailen en een inbox vol cc’s: allemaal
verleden tijd.

Zodra wij op de bouwplaats een afwijking of uitdaging
signaleren, fotograferen we deze met een iPad. Vervolgens
openen we ter plaatse de plattegrond in Snagstream, en
markeren hierin het actiepunt met de foto en een toelichting.
Van deze ‘snag’ krijgt de verantwoordelijke persoon direct
een melding. Hij opent de app op zijn telefoon of tablet,
beoordeelt de situatie en onderneemt de gewenste actie.
Iedereen altijd op de hoogte
Alle betrokkenen, inclusief de opdrachtgever, kunnen
toegang krijgen tot de plattegrond in Snagstream. Iedereen
kan de voortgang van alle snags volgen. Elke status,
van In behandeling tot Akkoord, heeft een eigen kleur.
De processen zijn zeer overzichtelijk en altijd up to date.

Combineer tijdwinst
met minder faalkosten
Laat u informeren over de vele mogelijkheden
en voordelen van onze totaalaanpak. Een oriëntatiegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.
Bel 0229 - 291 500 of mail naar
info@schoutentechniek.nl

Deze centrale manier van werken bespaart veel tijd (rapporteren, overleggen, mailen et cetera). Bovendien is elke
bouwpartij op de hoogte van de actuele gang van zaken.

Bij innovatieve technieken horen vooruitstrevende
werkwijzen, vinden wij. Als opdrachtgever wilt
u inspraak en inzicht. Wij geven het. Zodat we
samen, inclusief bouwpartners, optimaal voor
u presteren.

schoutentechniek.nl

en minder faalkosten.”

