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e-Captain is een product van dispi. 

 

 

De module Technische dienst is een van de ruim 30 
optionele modules van e-Captain. 
 
De module Technische dienst is een optionele module in e-
Captain. Met deze module kunt u onderhoud uitbesteden 
en meldingen maken van problemen. U kunt meldingen 
aanmaken voor de technische dienst, de voortgang hiervan 
volgen en materialen boeken.  
 

MOGELIJKHEDEN 
 Maak meldingen aan voor de technische 

dienst  
 Wijs deze meldingen toe aan een 

specifiek persoon of functie 
 Koppel meldingen aan verhuurobjecten  
 Print werkbonnen voor de afdeling die 

de werkzaamheden uitvoert  
 
In combinatie met de module Urenregistratie kunt u 
werkzaamheden inplannen en  verschillende projecten 
definiëren.  
 
Daarnaast kunt u materiaal wat gebruikt wordt, te boeken, 
te factureren en een leverdatum te koppelen. Wanneer iets 
besteld is, of in behandeling, kunt u tevens de status van de 
melding gemakkelijk wijzigen.  

OVERZICHT MELDINGEN 
Om een melding voor de technische dienst aan te maken, 
gaat u naar Overzicht meldingen. Hier ziet u de status van de 
melding, de locatie en aan wie de melding toegewezen is.  
 

 
 

MELDINGEN AANMAKEN 
U maakt heel eenvoudig een melding aan. Deze melding kunt 
u koppelen aan een specifiek verhuurobject, en gelijk 
toewijzen aan het juiste lid van de technische dienst:  

 
 

WERKZAAMHEDEN INPLANNEN 
Als het materiaal ontvangen is, kan er een planning gemaakt 
worden voor de werkzaamheden. Om gebruik te maken van 
de planning heeft u de e-Captain module Urenregistratie 
nodig om de verschillende projecten te definiëren. 
 

 

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN 
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de 
module Online betalen uitgezonderd,  kunt geheel 
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een 
van onze medewerkers. 
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module 
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact 
op met een van onze medewerkers: mail naar  
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40. 


