Alles onder controle,
nooit meer iets vergeten!

WAAROM BARGECONTROL?

Onderhoud op tijd en aantoonbaar
BargeControl geeft u tijdig onderhoudswaarschuwingen op basis van urenstand en/of
periode. BargeControl helpt u hiermee niet alleen
met goed en tijdig onderhoud, maar u staat ook
nog eens sterk naar verzekeraars en leveranciers
in geval van schades of andere ongemakken.
Voorkom boetes
In geval van controles aan boord komt het nogal
eens voor dat scheepscertificaten niet meer
geldig zijn. Een boete kan dan helaas het gevolg
zijn! Via de certificatenmodule kunt u makkelijk
de verloopdata van certificaten bijhouden en
tijdig actie ondernemen.
Overzichtelijk, makkelijk en veilig
Nooit meer iets vergeten zorgt voor rust en meer
werkplezier! Uw gegevens zijn bovendien veilig
opgeslagen en alleen voor u toegankelijk.

Gebruiksvriendelijk,
overzichtelijk
en aantrekkelijk

DE ACHTERGROND

Gebruiksvriendelijk
Het programma opent standaard met de
weergave van de status van taken en de
geldigheid van documenten. Zo kan adequaat
actie worden ondernomen. De verschillende
modules waaruit het programma is opgebouwd,
kunnen eenvoudig geactiveerd worden. U past
BargeControl aan op uw wensen.
Overzichtelijk
Elke module beschikt over een rapportagefunctie. Hiermee kan per schip/selectie van
schepen een overzicht verkregen worden van
de betreffende informatie in een geselecteerde
periode.
Aantrekkelijk
Door het gebruik van onder andere logo’s en een
vaste opzet kan een gebruiker gemakkelijk zijn
weg vinden door het systeem. Het programma is
gebouwd in samenwerking met en voor
kapiteins en vlootmanagers.

Daarom BargeControl!

DE MODULES

Uw schip vaart
hier wel bij

SINGLE BARGE LICENTIE

Snel starten
Voor slechts 20 euro per maand en een
eenmalig opstartbedrag van 150 euro heeft u al
toegang tot de volgende modules:
•
•
•
•

Dashboard
Certificaten
Onderhoud
Scheepspaspoort

Eigen omgeving
U krijgt een eigen beveiligde omgeving met een
eigen internetadres. Daarnaast wordt u op weg
geholpen bij de eerste opzet van het systeem.
Aanvullende veelgebruikte modules
U kunt het programma gemakkelijk uitbreiden
met meer modules tegen een geringe investering
van 6 euro per module per maand.
Modules, die naast bovenstaande modules, vaak
gebruikt worden, zijn:
•
•
•
•

Personeel
Documentenbeheer
Kasboek
Werf- en reparatielijst

Nooit meer tussen
wal en schip

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over BargeControl?
Neem dan contact op met de exclusieve
reseller van BargeControl:

T
@

Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
+31(0)10- 297 39 39
francis@bargecontrol.com
www.bargecontrol.com

BargeControl.com

