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OMSCHRIJVING

Middels geografie registreren we de aanwezigheid van uw 

medewerker op locatie. Deze medewerker hoeft hiervoor 

geen handelingen te verrichten. Dit gebeurt volledig 

automatisch. 

Hiermee is inzicht gecreëerd en bewijslast vastgelegd van de 

aanwezigheid op locatie. 

Door deze registratie zijn we in staat om uw klant specifiekere

aankomst tijden te geven.

Tijdsbesparing door automatische digitale 

registratie

• Brengt realisatie en planning bij elkaar

• Vervangt papierwerk

• Behalen hogere operationele efficentie

• Geeft real-time inzicht in locatie en tijd van alle

activiteiten

• Verhogen klant en medewerker tevredenheid

• Bijdragen aan milieu

• Bewijslast per activiteit

• Koppeling met bestaande systemen



PROCES

 Input

 Activiteit. De activiteit zoals deze in het plansysteem staat

 Locatie. De locatie waar de activiteit moet plaatsvinden

 User. De medewerker die gepland staat op deze activiteit

 Intelligence

 Real-Time match tussen Activiteit, Locatie en User

 Output

 Per activiteit geregistreerd of, en wanneer, er een positieve match 

is geweest met de user op geplande locatie

Proof of Location

User

Locatie

Activiteit







APPLICATIES

• Doel: Collecteren van locatiegegevens | Digitale poort naar de medewerker.

• Opties: LIS App | Eigen App  | GPS box in vervoersmiddel
App

• Doel: Verbinden planning, Locatie en user. Hier vinden de berekeningen plaats

• Opties: LIS black box
Intelligence

• Doel: Visualiseren live locatie als history. Intern, Extern, Inzicht, bewijslast, ..

• Opties: LIS Dashboard  |  Eigen rapportage software.
Dashboard

• Doel: Opslaan data

• Opties: LIS database  |  Eigen database
Database



APP

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4



DASHBOARD



TOEPASSINGS 

GEBIEDEN

Logistiek:    Post | Pakketten | Huis aan huis | Folders | Koerierdienten | 
Bevoorrading retail | Last Mile

Food: Restaurant | Supermarkt | Thuisbezorgd | Maaltijddienst

Zorg: Thuiszorg | Wijkverpleging

Overheden: Gemeente | Provincie | Waterschap

Beveiliging: Transport | Object | Machine

Facilitair: Onderhoud | Schoonmaak



PROOF OF LOCATION
LOCATION INTELLIGENCE SERVICE BV

WWW.LIS-BV.NL

INFO@LIS-BV.NL


