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Welke uitdagingen ervaarden we in huidige leveringsproces op de werf

Papier gedreven administratie Arbeidsintensief proces

Fragmentatie van tools en processenMoeilijke traceerbaarheid



Waar wilden we naartoe
• Minder administratieve taken op de werf

• Snelheid en efficiëntie op de werf om 

werfleiders te ontlasten

• Eenvoudige tools die makkelijk in te 

implementeren zijn

• Een gemeenschappelijke oplossing voor 

aannemers en leveranciers



Papierloze leveringen met 

Proactieve betrokkenheid van leveranciers bij 
administratieproces via een rechtstreekse connectie 
tussen de leverancier en Smooth

Centraal digitaal overzicht van alle leveringen per 
werf, per leverancier, per dag

Minder administratie op en rond werf door digitale 
leverbonnen (i.p.v. papieren leverbonnen)

Efficiëntere en vlottere administratie, levering 
en facturatie door eenvoudige koppeling

Smooth bepaalt een gemeenschappelijke aanpak en is 
de schakel tussen de verschillende ERP systemen

Valideer leveringen op de werf 
via de mobiele app en check 

het overzicht via de online tool





bij Viabuild
Pilootproject
• 2 werven
• 6-tal weken
• 1500 gescande bonnen
• Goede feedback vanuit werfleiding en boekhouding (‘collaboratieve omgeving’)

Verbeteringen sinds piloot
• AI voor uitlezing van info op de leverbonnen
• Beter design voor de werfleider (‘minder klikken’)
• Toevoeging van status code (geregistreerd – goedgekeurd – validatie boekhouding) en 

activiteitencode

Next steps
• Bredere uitrol binnen Viabuild
• Interface voor ERP connectiviteit
• Betrokkenheid van Viabuild centrale (VBA)



gaat 100% voor ‘zero paper’ op de werf
Autonome spin-off van sectorfederatie ADEB-VBA met volledige focus 
op digitalisatie van de bouwsector

Conneqtr creëert efficiëntiewinst 
door het digitaliseren van niet-
concurrerende en wettelijk 
verplichte processen

Standaardisatie in niet-
concurrerende 
activiteiten

Conneqtr betrekt de hele sector 
haar productontwikkeling en 
verbindt aannemer, 
onderaannemer en leverancier.

Co-creatie en sterke 
partnerships

Conneqtr kiest voor een open 
architectuur. Zo kan je 
eenvoudig andere systemen op 
het platform inklikken.

Verdere digitalisatie 
en open architectuur



Veel enthousiasme vanuit de bouwsector

Als enige partij kan Conneqtr via een formeel partnership
met ADEB-VBA rekenen op de steun en het engagement
van de sector.

Daarnaast zijn 7 partnerbedrijven van bij de start ingestapt
in Conneqtr, deze groep is ondertussen als sterk gegroeid…

Draagvlak in de bouwsector Buy-in van de markt

Wegenbouw heeft, omwille van de concentratie van de
sector, een duidelijke behoefte in de markt. Daarom
werken we ook actief samen met onderstaande partijen.

Wegenbouw heeft duidelijke behoefte

Verschillende leveranciers zijn volop aan het testen met de
EDI connectie. Waaronder…

Leveranciers zijn aan het testen



Klaar voor de stap te zetten naar een geïntegreerd 
en digitaal leveringsproces?
Wil je als aannemer Smooth testen?

Wil je als leverancier ontdekken hoe je efficiënter kan samenwerken met je 
klanten?

Let’s conneqt!

Steven Everaert
CEO

steven.everaert@conneqtr.com
+32 478 60 28 13



Bedankt!


