
BOP
Het veelzijdige gereedschap
voor uw technische dienst



Wat betekent BOP 
voor uw technische dienst? 

BOP; de mogelijkheden

BOP; een praktische toevoeging

Installatie en dan?

Implementatie

Administratieve ondersteuning

Contact

Comlink

      - standaard, premium, ultimate

      - BOP stock, myBOP

      - Preventief Onderhoud en Inspecties  

      - Werkorder Administratie

      - Inkoop- en Voorraadbeheer

      - Budgettering/projecten

      - Contractenbeheer 



Het uitgangspunt van Comlink is software te

ontwikkelen waar praktisch, eenvoudig en betrouwbaar

mee gewerkt kan worden. De ontwikkeling doen wij

geheel in eigen beheer. Wij zijn te vinden bij kleine- en

middelgrote technische diensten van bedrijven in

vrijwel alle sectoren. 

Comlink
Ontwikkelt al ruim 25 jaar software
voor technische diensten in binnen- en
buitenland.



BOP
Is een praktisch hulpmiddel voor de

registratie van de dagelijkse werkzaamheden

binnen een technische dienst. 

Stamkaarten van uw bedrijsmiddel (machines, materieel)

worden binnen BOP vastgelegd, evenals preventieve

schema's. Maar ook budgetten en projecten kunnen op een

eenvoudige manier in BOP worden bijgehouden.



Met dit totaalpakket is het mogelijk verschillende modules op te

nemen. Periodieke planning preventief onderhoud, Grafische

werkorderplanning, Risico Inventarisatie & Evaluatie en

Registratie uitleen materieel. 

Ultimatum

Met de basisversie kunt u stamkaarten aanmaken en het

preventief onderhoud plannen. Maar u kunt ook Meldingen

(storingen) registreren en een werkorder administratie opzetten. 

Standaard 

De basisversie kan uitgebreid worden met modules voor

Urenregistratie, Budgettering, Inkoop en Voorraadbeheer. In

deze versie kan ook gekozen worden voor de module Kalibratie

en Contractenbeheer. 

Premium 



MYBOP

Bij het invullen van storingen of het afhandelen van

Werkorders is myBOP een handig hulpmiddel gebleken.

BOP applicaties

De basisversie kan uitgebreid worden met modules voor

Urenregistratie, Budgettering, Inkoop en Voorraadbeheer.

In deze versie kan ook gekozen worden voor de module

Kalibratie en Contractenbeheer. 

BOP STOCK

Bij het beheren van de voorraden kunt u gebruik maken

van onze mobiele applicatie BOP STOCK. 

BOP STOCK en myBOP



BOP

Een praktische toelichting

Dagelijkse werkzaamheden op de
technische dienst.



Preventief Onderhoud 
en Inspecties 

Binnen BOP maakt u een checklist

aan en deze wordt gekoppeld aan

een bedrijfsmiddel. Zo ontstaat een

onderhoudsschema, die de basis

vormt voor de preventieve

werkorders.



Werkorder
administratie

De werkorders vormen de basis van

alles wat wordt vastgelegd rondom het

onderhoud aan het bedrijfsmiddel. 

Of het nu gaat om de planning, het

goedkeuren van werkzaamheden, het

bijhouden van kosten (uren en

onderdelen) of de registratie van

uitgevoerde taken, het is de werkorder

waarop dit alles verzameld wordt. Door

gebruik te maken van Instellingen en

Groepen (preventief, storing), wordt het

scherm aangepast aan de gewenste

situatie.



Werkorder
administratie II

Met BOP kunt u heel eenvoudig beginnen met het opzetten van

een werkorder administratie. 

Dat dit werkt bewijzen onze klanten in het buitenland, die zonder

veel ondersteuning van onze kant in staat zijn om een prima

functionerende werkorder administratie op te zetten. Maar ook als

de omstandigheden complexer worden, denk aan BRZO, ATEX,

voedselveiligheid, kunt u op BOP blijven rekenen. Klanten als

Koninklijke Sanders (cosmetica, BRZO), Quaker Chemical (olien,

BRZO), Koninklijke Smilde (food, voedselveiligheid), Royal De Heus

(feed) en Inalfa Roof Systems (automotive, klantaudits van Mercedes

en BMW) maken gebruik van de meer complexe opties die BOP te

bieden heeft. 



Inkoop- en Voorraadbeheer
BOP / BOP STOCK 

Inkooporders:

Hier beheert u de inkoop van onderdelen.

Omdat de onderdelen nodig zijn voor een

werkorder of om de voorraad aan te

vullen. 

Met BOP is het mogelijk om een Budget

en/of Kostenplaats aan de inkooporder te

koppelen.

 

Hiermee krijgt u gedetailleerd inzicht in

de kosten. Ook handig; u kunt de

inkooporder mailen, eventueel met

aanvullende documenten als bijlage. 



Inkooporders

Inkopen voor andere vestigingen binnen uw organisatie 

combineren van verschillende typen inkoop (voorraad, werkorder) 

Boeken van Inkoopfacturen

Direct aanmaken van Inkooporder(s) vanaf de stuklijst 

Aanmaken van Inkooporder(s) voor Contracten 

Extra opties:



inzicht in de verwachte leveringen

aanpassen van de verwachte leverdatum

 leverancier(s) beoordeling

 bijwerken van de voorraad

De mogelijkheden:

Geplande ontvangsten



Weergave van het totale proces; van lnkooporder tot Inkoopfactuur

direct inzicht in de Inkooporders per Budget of Kostenplaats

direct inzicht in de openstaande verplichtingen

direct inzicht in de nog te verwachte Inkoopfacturen

koppelingen met diverse ERP- of financiele systemen 

De mogelijkheden:

Inkoopproces



Verkoopproces

Weergave van de actuele Voorraad (per magazijn)

registratie magazijnuitgifte 

direct opvragen van mutaties 

direct inzicht in de totale voorraadwaarde 

De mogelijkheden:



Alle relevante gegevens van een Budget kunnen worden

vastgelegd. Een Budget kan zowel voor de jaarlijkse budgetten

(onderhoud) als voor projecten worden gebruikt.

Budgettering / Projecten



 koppelen van Inkooporders 

 koppelen van Werkorders 

 koppelen van Magazijnuitgiften

De mogelijkheden:

De werkelijke kosten worden

verzameld en worden afgezet tegen de

geplande kosten.

Integratie



Vastleggen van Contracten

(onderhoud, energie, telefoon) 

Contracten kunnen aan preventieve

schema's worden gekoppeld. 

Bij de schema's worden de gekoppelde

Contracten getoond. Vanuit deze

module kunnen Inkooporders worden

aangemaakt. 

Het koppelen van Werkorders creëert

inzicht in de uitgevoerde

werkzaamheden.

Contractenbeheer



Begeleiding bij u op locatie. 

Training bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Administratieve begeleiding op locatie. 

Installatie en dan?
Om uw software up to date te houden brengen wij

regelmatig updates uit van BOP.

Wij leveren diverse mogelijkheden voor support op

afstand (online, telefonisch of per e-mail).



Zo leveren wij administratieve ondersteuning bij het administreren

van de dagelijkse werkzaamheden. Een medewerker van Comlink

komt uw technische dienst ondersteunen bij het werken met BOP.

Heel praktisch, tegen lage kosten, waardoor uw mensen zich kunnen

richten op het dagelijkse werk. Voordeel van deze manier van werken

is dat er gelijk een overdracht van kennis plaatsvindt.

Comlink staat bekend om zijn aanpak en visie op dienstverlening.

Dit betekent dat de focus ligt op het ondersteunen van onze

klanten bij de dagelijkse werkzaamheden op de technische

dienst. Wij zien onszelf dan ook meer als leverancier van een

oplossing dan software-ontwikkelaar. 

Implementatie van BOP en
administratieve ondersteuning



Comlink B.V. Galvanistraat 1, 6716 AE Ede 

info@comlink.nl

www.comlink.nl

31(0)318-616286 

Contact
Graag laten we u meer zien van de 

mogelijkheden die BOP u te bieden heeft!


