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Meer aandacht voor
gewas in de kas

ridder.com

Ridder iManager

Productie en voedselveiligheid

🔎🔎

Direct inzicht hebben in de hoeveelheid geoogst product en te
verwerken product helpt bij het plannen van logistieke processen en
de capaciteit in de centrale verwerkingsruimte. Snel inspelen wanneer
capaciteitsproblemen zich voordoen is essentieel om het product zo
snel en vers mogelijk te verpakken en te transporteren. Het volgen van
het geoogste product is essentieel voor voedselveiligheid. Realtime
aantonen waar het product is geoogst maakt dat direct kan worden
ingespeeld op kwaliteitsproblemen.

🔎🔎

�

Kwaliteit meetbaar maken
De kwaliteitseis van uw afnemer en consument wordt steeds
hoger. Daar wilt u in de toekomst toch ook aan kunnen voldoen?
Met Productive kunnen uw medewerkers snel worden gewezen
op kwaliteitsverbeteringen. De kwaliteit van het geleverde werk
wordt door uw bedrijfsleider direct of wekelijks beoordeeld. De
beoordeling kan effect hebben op de verdiende bonus. Zo wordt
een balans gevonden tussen snel en kwalitatief werk leveren.
iManager is een ideaal hulpmiddel om dit te realiseren.

Ridder iManager
Minder administratieve last en meer tijd voor het product, medewerkers en kwaliteit. Daar ligt de kracht van deze app. Bij

👀👀

de introductie van Ridder Productive lag het accent al op kostenbesparing en efficiëntie verbetering voor medewerkers en
managers. Met de introductie van iManager kan iedere tuinbouwondernemer en bedrijfsleider nu nog makkelijker, slimmer,

Ziekten en plagen
Het registreren van ziekten en plagen maakt het gemakkelijker
deze te bestrijden. Historisch inzicht in ziekten en plagen helpt

sneller, altijd en overal zijn taken uitvoeren. Er blijft meer tijd over om fysiek aanwezig te zijn in de kas, want daar draait het

bij het nemen van weloverwogen beslissingen om de kwaliteit

tenslotte allemaal om. Dit maakt iManager tot de ‘must have’ tool voor iedere manager in de tuinbouw.

van het gewas te verhogen. Door het overzichtelijk presenteren
van waarnemingen in de kasplattegrond wordt snel de actuele

Terugverdienen binnen een jaar

Uw resultaat telt

status waargenomen. Productive faciliteert het registreren van

Met Productive realiseert 95% van de tuinbouwbedrijven

Met Productive zijn arbeidsuren, prestaties, productie en

waarnemingen door middel van vaste en mobiele invoerterminals.

een arbeidsbesparing van meer dan 15% terwijl kwaliteit en

personeelskosten per activiteit, medewerker, per teelt, per blok

iManager maakt het mogelijk aan de bron vast te leggen.

voedselveiligheid verbeteren en het personeelsverloop wordt

te analyseren. Productive biedt tevens een unieke manier om

gereduceerd. Hierdoor is de terugverdientijd van Productive

rapporten samen te stellen waardoor alle vergaarde informatie

vaak minder dan één jaar! Productive verschaft inzicht op

snel en eenvoudig kan worden geanalyseerd op de manier die

operationeel en strategisch niveau en helpt bij het nemen van

de gebruiker wenst.

⌂

👀👀

Digitale gewasregistratie
Heeft u tijdens het groeiproces voldoende inzichtelijk hoe
uw gewassen presteren? iManager beschikt over uitgebreide
mogelijkheden voor gewasregistratie. U bent in staat om onbeperkt

juiste beslissingen gebaseerd op betrouwbare data.

kenmerken aan te maken, per gewas, per teelt of per locatie.

Behoud productieve medewerkers

Tijdens de observaties in de kas kan alles periodiek ‘aan de bron’

Het werven van nieuwe medewerkers of het behouden van

Toegevoegde waarde iManager

geregistreerd en gewaardeerd worden. Iedere waardering kan

ervaren medewerkers wordt een steeds grotere uitdaging. Het

iManager is een aanvulling op de bestaande Productive

voorzien worden van commentaar en foto’s. Gewasgegevens zijn

inwerken van nieuwe medewerkers resulteert vaak in extra

oplossing en is primair bestemd voor bedrijfsleiders,

daarmee snel en direct beschikbaar voor het nemen van de juiste

kosten en beginnersfouten. Productive biedt de mogelijkheid

teeltmanagers

beslissingen.

om medewerkers die snel en kwalitatief goed werken leveren,

formulieren kwaliteitscontroles of plagenregistratie uit voeren.

beter te betalen. Daardoor worden ze nog gemotiveerder

Aangezien mobiele apparaten steeds meer hun intrede doen,

en blijven ze langer bij u werken. Bovendien leidt dat tot de

was de ontwikkeling van iManager een logische stap. deze

inzet van minder medewerkers voor hetzelfde werk, hetgeen

app is te gebruiken op een iPad, een iPhone en op Android

de kosten verlaagt en de kwaliteit verhoogt. Productive biedt

apparaten. U kunt direct aan de slag.

– afhankelijk van debedrijfssituatie, verschillende methoden
voor prestatiebeloning.
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Kwaliteit
� beoordelen

🔎🔎

Direct
� beoordelen

Hoe worden uw medewerkers nu beoordeeld? En heeft

Herkent u de situatie waarbij u een pad of kar aantreft

iedere beoordelaar zijn of haar eigen systematiek?

waarvan de kwaliteit van het geleverde werk of oogst

iManager

van

onvoldoende is? Via iManager zijn registraties simpelweg

beoordelen. Productive zorgt er ook voor dat iedere

op pad of kar op te vragen om daar vervolgens direct

medewerker minimaal eenmaal beoordeeld wordt. Primair

en ad-hoc een beoordeling aan te koppelen. Deze

wordt de kwaliteit van het werk beoordeeld, indirect de

beoordelingen kunnen effect hebben op de hoogte van

medewerker. Productive weet welke medewerker het

de bonus.

introduceert

één

uniforme

wijze

beoordeelde werk heeft uitgevoerd.

🔎🔎

Tekenen
� voor groei
Verbeteren van uw medewerkers is de kern van de
beoordelingssystematiek. Daarom is het leerzaam de
medewerker zijn of haar beoordeling te tonen. Met
iManager kunt u er zelfs voor kiezen om medewerkers
de beoordeling vanaf een behaald cijfer te laten
ondertekenen. In dat geval wordt de bonus pas berekend
indien de medewerker voor akkoord heeft getekend.

Snel invoer
🔎🔎 corrigeren
Wanneer een medewerker een foutief pad of kar heeft
ingevoerd dan kan dit direct binnen iManager worden
opgelost. Ook kan aan de invoer een notitie worden
toegevoerd zodat u niet vergeet de fout later in Productive
te corrigeren. De notitie kan ook door de medewerker
worden ontvangen op de terminal of door bedrijfsleider
als notificatie in Productive. Zo wordt werken met
Productive nog efficiënter.

Verkrijgen van
👀👀
⌂
overzicht

👀👀

Observeren aan
de bron

Bij het openen van iManager krijgt u direct inzicht in de

Voor

voortgang van activiteiten. Dit wordt door middel van

registratie van observaties en vangplaten onmisbaar.

duidelijke ‘informatietegels’ weergegeven. U heeft dus

iManager geeft een weergave van de huidige observaties

snel inzicht in wat er speelt in de kas, verpakkingsruimte

en tellingen van vangplaten in de kasplattegrond. Foto’s

of elders. Daarnaast wordt direct de meest recente invoer

en commentaren kunnen toegevoegd worden om iedere

getoond. U heeft inzicht in de meest actuele prestaties

registratie te verduidelijken.

van medewerkers, per activiteit en per locatie.

geïntegreerde

(biologische)

plaagbestrijding

is

vrij configur
eerbaar

⌂

Weten wat
👀👀
er groeit

Volledig digitaal en offline
Met de introductie van iManager komt er geen papier meer aan te pas: u werkt volledig digitaal. Tijdrovend en foutgevoelig overtypen
is verleden tijd. En heeft u even geen netwerk binnen handbereik? Geen probleem, want iManager werkt volledig offline. Zodra er weer
verbinding is, worden gegevens netjes bijgewerkt.

Per teelt wordt gedefinieerd welke gewaskenmerken te
monitoren en op welke wijze de waarde moet worden verwerkt
in iManager. De gewaskenmerken zijn gecategoriseerd voor
optimaal overzicht. Periodiek worden de waarden ingevoerd
door de bijvoorbeeld uw teeltbegeleider, zodat historie
ontstaat. In Productive kan de gewasregistratie inzichtelijk
worden gemaakt in tabellen en grafieken of worden
geëxporteerd naar bijvoorbeeld Microsoft Excel™.

Weten wat
🔎🔎 er speelt
Met letterlijk één vingertip zijn alle detailgegevens
beschikbaar! Vanuit het dashboard kunnen registraties
opgevraagd worden per medewerker, locatie, pad of kar. Zo
heeft u snel inzage in gegevens zoals locaties, de kwaliteit
van het werk, gedane observaties en productiviteit.

Snel starten

Ridder Productive

U kunt snel starten met iManager, indien u in het bezit bent van

iManager is een verlengstuk van Productive. Met

een Apple iPad, iPhone of een Android telefoon of tablet en uw

Productive verbetert u uw rendement met wel 15% door

organisatie reeds gebruik maakt van de bijhorende Productive

een beter inzicht en controle. Uw voordelen met Productive:

editie. Heeft u aanvullende vragen? Wij helpen u graag verder

♦Over
♦
de hele wereld wordt Productive succesvol

om een snelle start te maken.

toegepast in zowel open als bedekte teelt zoals
groente-, fruit-, bloemen of (pot)plantenteelt.
♦Productive
♦
voorziet in de meest uitgebreide

Uitproberen?
Nieuwste versie van iManager uitproberen? Kijk dan in de Apple
of Android store en download een demo versie.

mogelijkheden voor arbeid- en productieregistratie,
tracking & tracking, kwaliteitscontrole en
voedselveiligheid.
♦Productive
♦
biedt ultieme flexibiliteit en zelfstandigheid
voor de medewerker. Productive is eenvoudig voor
beginners en krachtig voor de experts.
♦Productive
♦
is het resultaat van tientallen jaren ervaring.
♦Samen
♦
met u kunnen wij uw bedrijfsvoering
optimaliseren.

