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Kas-in-beeld; in één oogopslag inzicht in productie en prestaties
Prestatiebonussen; investering snel terugverdienen door extra prestaties
Uitgebreide analyse mogelijkheden met slimme rapportages
Real-time inzicht in prestatie, productie en kosten
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HortiMaX Productive is de nieuwste generatie van arbeids- en productieregistratiesoftware. In deze software is de kennis
HortiMaX Productive is de nieuwste (generatie) oplossing op gebied van arbeid- en productieregistratie. In deze software is onze
opgenomen die we hebben opgedaan in de afgelopen 15 jaar met het P-Plus systeem in voornamelijk groentegewassen. De
kennis verwerkt die wij de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan met het P-Plus systeem op veel teeltbedrijven. HortiMaX Productive
HortiMaX Productive automatiseert, motiveert, beheert, presteert en registreert uw bedrijfsprocessen optimaal.
helpt u onder andere arbeidsuren, kosten, prestaties en waarnemingen inzichtelijk te maken. En het minimaliseert administratieve
taken. HortiMaX Productive motiveert, beheert, presteert en ondersteunt tuinderprocessen optimaal.
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Prestatiebonussen
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productiviteit. Uw investering verdient u dan ook snel terug.
Betere analysemogelijkheden
De analysemogelijkheden bij HortiMaX Productive zijn uitgebreid.
Betere analysemogelijkheden
Naast de diverse standaard overzichten beschikt HortiMaX Productive
De analysemogelijkheden bij HortiMaX Productive zijn uitgebreid.
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Naast de diverse standaard overzichten beschikt HortiMaX Productive
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