
Beheers arbeid en productie 
door data monitoring

Optimale controle over arbeid en productie
Work-IT combineert real-time informatie over onder andere personeelsprestaties, 

planning, salarisadministratie, kwaliteit, voorraad en ziekten en plagen. Hierdoor 

krijgt u grip op arbeid, productie en de gezondheid van het gewas. Dit biedt 

ondersteuning bij het nemen van kostenbesparende maatregelen. Met de 

geïntegreerde track en trace, voldoet u aan de groeiende vraag van bewuste 

consumenten die alles willen weten over de door hun gekochte producten.

Feedback over hun prestaties motiveert het personeel om nog productiever te 

werken. Vooral als hoge prestaties worden beloond met een bonus. Met Work-IT 

kunnen medewerkers hun resultaten aflezen op een tablet, smartphone, groeps 

key of tv-scherm. Het dashboard in Work-IT laat u zien welke medewerkers een 

specifieke taak het beste uitvoeren. U kunt personeel efficiënter inzetten, hen 

belonen en verbeteringen doorvoeren om uw doelstellingen te realiseren. Met een 

efficiënte personeelsinzet en een hogere productiviteit zal Work-IT zichzelf snel 

terugverdienen.

Verhoog de personeelsmotivatie en productiviteit

Met Work-IT focussen we ons op 
het verlagen van uw productiekosten

Wenst u optimale controle over productiviteit en kosten? Hoogendoorn Growth Management introduceert 

het real-time registratiesysteem Work-IT. Met Work-IT kunt u gegevens eenvoudiger monitoren en 

analyseren, zoals personeelsprestaties, oogstactiviteiten en de gezondheid van gewassen. U kunt tot wel 

15% besparen op arbeidskosten! Met track & trace kunt u bovendien de voedselveiligheid garanderen. 



Effectieve gewasbescherming

Afgestemd op uw organisatie

De toegevoegde waarde voor u

Met Work-IT kunt u uw gewas op een gerichte manier beschermen. Ziekten en 

plagen worden al in een vroeg stadium getraceerd waardoor u ze effectiever 

kunt bestrijden. Daarmee helpt Work-IT uw gewas gezond te houden. Ziekten en 

plagen worden in één oogopslag weergegeven in de kasplattegrond. Work-IT geeft 

bijvoorbeeld inzicht in welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en wat de 

kosten zijn. Deze registraties maken het eenvoudiger om tegemoet te komen aan 

eisen op het gebied van kwaliteit en milieuwetgeving.

De modulaire Work-IT software bestaat uit een breed scala aan modules en 

Apps. U kunt het systeem daarom volledig afstemmen op uw eigen behoeften. 

U betaalt alleen voor de functies die u daadwerkelijk gebruikt: extra functies 

kunnen direct worden geactiveerd. U kunt tot in het kleinste detail inzoomen op uw 

bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld welk personeelslid welke doos heeft geoogst, 

uit welke rij deze afkomstig was en tegen welke kosten. Alle geregistreerde gegevens 

worden weergegeven in gepersonaliseerde rapporten. Deze kunnen geëxporteerd 

worden naar diverse bestandstypes en per email verzonden worden.

 √ Met inzicht in arbeid en productie kunt u kostenbesparende verbeteringen doorvoeren.

 √ Met uitgebreide rapportage opties kunt u tot in detail inzoomen op uw bedrijf.

 √ Verhoogde personeelsproductiviteit door directe feedback over prestaties.

 √ Ziekten en plagen kunnen snel bestreden worden, waardoor uw gewas gezond blijft.

 √ Gegarandeerde voedselveiligheid via track en trace.

 √ Anderstalige medewerkers kunnen data invoeren in hun eigen moedertaal.

 √ Hardware, zoals weegbruggen en weegschalen etc., kan geïntegreerd worden. 
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Worldwijde innovator
in tuinbouw automatisering

Over Hoogendoorn
Hoogendoorn staat bekend als de meest innovatieve leverancier van 

procesautomatiseringssystemen in de tuinbouwsector. Al 50 jaar streven we naar 

het creëren van het optimale kasklimaat, het verhogen van gewasopbrengsten en het 

beheersen van kosten en risico’s in de glastuinbouw. Onze automatiseringsoplossingen, 

beschikbaar in meerdere talen, dragen bij aan het duurzaam gebruik van water en 

energie. De Hoogendoornsystemen worden ondersteund met gebruikerstraining, een 

24/7 helpdesk en een betrouwbare onderhoudsservice. Deze diensten worden geleverd 

via onze lokale vestigingen en ons wereldwijde partnernetwerk.

Met Work-IT hebben we meer inzicht in onze kosten en prestaties. 
We hebben al 15% op arbeidskosten bespaard.”
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