
Ridder iQ Shopfloor Control

Uw medewerkers hebben inzicht in de uit te 
voeren werkzaamheden. Dit gebeurt allemaal 
papierloos. Maak kennis met Ridder iQ Shopfloor 
Control. Shopfloor Control stelt u in staat om snel 
te schakelen en op een efficiënte en juiste manier 
te communiceren met de werkvloer om 
verwarring te voorkomen. 

Een gevisualiseerd werkproces
Wat Shopfloor Control zo uniek maakt is de op Kanban 
geïnspireerde User Interface. Het doel is op een snelle en 
inzichtelijke manier duidelijk maken van wat er verwacht 
wordt van een medewerker qua werk.  De informa�e 
komt simpelweg naar je toe.

Dit maakt het mogelijk om meerdere orders te 
combineren. De Kanban methodiek stelt de gebruiker in 
staat om makkelijk en eenvoudig een orderregel in 
bewerking te ze�en. Meerdere orderregels combineren? 
Geen probleem. Shopfloor Control is design driven en 
werkt volledig op een touchscreen. Een muis of 
toetsenbord is niet meer nodig.  
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Procesverbetering
Eventuele fouten in het (produc�e)proces zijn snel verleden 
�jd. Iedere afwijking in het proces of product kan gemeld 
worden in Shopfloor Control en landt vervolgens 
automa�sch in Ridder iQ bij de leidinggevende via een 
widget. Zodat het opgevolgd kan worden en 
procesverbetering het resultaat is.

Na�ve Cloud
Shopfloor Control is ontwikkeld met de laatste 
technologieën, het func�oneert volledig vanuit de Cloud. 
Een server is niet meer nodig: alleen internet en een 
monitor. Het draait los van Ridder iQ, is naadloos 
geïntegreerd en 24/7 beschikbaar. Alle features die 
vrijkomen, zijn gelijk beschikbaar.  

Eenvoudig in gebruik en toekomstbestendig
Verder verstuurt u vanuit Ridder iQ eenvoudig orderregels 
en bewerkingen direct door naar Shopfloor Control. Waarbij 
u met gemak de opdracht kan starten, a�achments zoals 
PDF documenten bekijken, on hold kan ze�en en gereed 
melden. Binnen zo’n opdracht is het mogelijk om de 
werkinstruc�es te bekijken en te downloaden. Verder is 
Shopfloor Control voorzien van een moderne API en maakt 
gebruik van toekomstbestendige technologieën zoals OAuth 
(authen�ca�e).

Meer weten over Ridder iQ Shopfloor Control?
Neem dan contact op met de verkoopspecialisten van 
Ridder Data Systems. Zij staan klaar om uw vragen te 
beantwoorden en deze module verder te demonstreren.
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