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Werkt u met loonwerkers?  
Q E O S  heeft de geolokalisatie-oplossing ontwikkeld 
voor interactief beheer, specifiek voor deze activiteit.
Q E O S  is al meer dan 15 jaar actief in de landbouwsector. Op vraag van 
vele klanten heeft zij de oplossing AgriViewerManagement 
ontwikkeld. AgriViewerManagement is het resultaat van een 
nauwe samenwerking tussen Q E O S , specialist in specifieke geolokalisa-
tie-oplossingen en haar klanten, zeer belangrijke actoren in de landbouwsector. 
Dankzij deze samenwerking is een specifieke professionele oplossing tot stand 
gekomen voor het optimaliseren van het beheer van de activiteiten die gekop-
peld zijn aan de werkzaamheden die uitgeoefend worden door loonwerkers.

Beperk uw administratieve last en maak gebruik van real-time 
beheer van de loonwerkers.

De AgriViewerManagement oplossing is gestoeld op drie actoren: het 
landbouwbedrijf (de dispatcher), de landbouwuitrusting/-machine en de loonwerker.

Het landbouwbedrijf   
Het landbouwbedrijf beschikt over een specifie-
ke toepassing die het volgende mogelijk maakt: 
• coderen van de uit te voeren prestaties;
• toekennen van de prestaties per landbouwuitrusting/-

machine;
• toekennen en beheer van percelen per uitbater;
• toekennen van de adressen van de uit te voeren prestaties 

via GPS-coördinaten (geen fouten meer want gekoppeld 
aan de cartografie en niet meer aan het adres);

• validatie van de gepresteerde uren (voorbereiding op de 
facturatie).

De landbouwuitrusting/-machine   
voorziet de volgende informatie in real time: 
• de geografische positie;
• de duur en het gebruik van de landbouwuitrusting/-

machine en de aftakas (PTO); 
• de erkenning van een aanhangwagen;
• de geofence  •  de snelheid  •  het anti-diefstalalarm

Complete historiek van alle activiteiten  
De beheerinstantie beschikt over de volgende 
al dan niet real-time gegevens per loonwerker 
en/of per landbouwuitrusting: 
• historiek van de gepresteerde uren (uren uitrustingen/

machines en loonwerker)
• historiek van de percelen per hectare: alle activiteiten die 

zijn uitgevoerd op één of meerdere bepaalde percelen
• historiek van de op- of ingebrachte producten: alle 

bestemmingen van het product met de details (datum, 
uur, hoeveelheid, type, niet-limitatief)

• historiek van de landbouwuitrusting/-machines: uren 
gebruik, historiek van de onderhoudsbeurten, enz.

Importeren van de gegevens in uw 
boekhoudsoftware  
Om haar objectief te vervolmaken heeft 
Q E O S  een tool ontwikkeld voor het importe-
ren van uw gegevens in uw boekhoudsoftware.
Nauwkeurige facturatie; voortaan 
wordt niets meer vergeten!

De loonwerker beschikt over een 
boordcomputer die de volgende zaken in real 
time toelaat: 
• identificatie van de loonwerker en/of chauffeur; 
• ontvangen van de uit te voeren prestaties; 
• real-time codering van de acties (detail van 
 de gepresteerde uren):  

• prepareren van de bodems (per type, per 
 hectare, niet-limitatief);
• zaaien/oogsten (per type, per hectare, per 
 hoeveelheid, niet-limitatief); 
• meststof (type mengeling, valorisatie, per 
 hectare, niet-limitatief);
• identificatie van de percelen.

• invoering van de administratieve gegevens 
(dossiernr., gewicht, niet-limitatief);   

• mededeling van de acties uitgevoerd op het 
voertuig: reiniging, onderhoud, tanken (type 
brandstof, aantal liters, betaalwijze), ongeval, 
niet-limitatief).

• communicatie met het landbouwbedrijf via een 
geïntegreerde berichtendienst voor inkomende 
en uitgaande berichten. De berichten kunnen 
standaard berichten of vrije berichten zijn.

• invoering van de acties van de chauffeur: 
rijtijden, ongeval, pauze, haltes (identificatie 

 per categorie: politie, douanecontrole, niet-li-
mitatief), afwezigheden (identificatie per type), 
niet-limitatief. 
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