
Going 100% for paperless construction sites 
 



Uitdagingen in het huidige leveringsproces op de werf 

Papier gedreven administratie Arbeidsintensief proces 

Fragmentatie van tools en processen Moeilijke traceerbaarheid 



Specifieke uitdagingen in de wegenbouw 

• Kilometers lange werven 

• Minder administratieve krachten op de 
werf 

• Groot aantal vellen papier per levering 
(zeker voor granulaten, zand, beton…) 

• Behoefte aan snelheid en efficiëntie en 
eenvoudige tools of apps 

• Behoefte aan een gemeenschappelijke 
oplossing voor aannemers en 
leveranciers 

Concentratie  
in de wegenbouwsector 

Beperkt aantal 
wegenbouwers 
& leveranciers 



Proactieve betrokkenheid van leveranciers bij 
administratieproces (informatie van leveringen  
wordt op voorhand doorgegeven via EDI connectie 
gebaseerd op PEPPOL/XML formaat) 

Centraal digitaal overzicht van alle leveringen per 
werf, per leverancier, per dag 

Minder administratie op en rond werf door digitale 
leverbonnen (i.p.v. papieren leverbonnen) 

Efficiëntere en vlottere administratie, levering 
en facturatie door eenvoudige koppeling 

Smooth bepaalt een gemeenschappelijke aanpak en is 

de schakel tussen de verschillende ERP systemen 

Valideer leveringen op de werf via 
de mobiele app en check het 
overzicht via de online tool 



DEMO 





Conneqtr gaat 100% voor ‘zero paper’ op de bouwwerf 

Conneqtr creëert efficiëntiewinst 
door het digitaliseren van niet-
concurrerende en wettelijk 
verplichte processen 
 

Standaardisatie in niet-
concurrerende activiteiten 

Conneqtr betrekt de hele sector 
haar productontwikkeling en 
verbindt aannemer, 
onderaannemer en leverancier. 

Co-creatie en sterke 
partnerships 

Conneqtr kiest voor een open 
architectuur. Zo kan je 
eenvoudig andere systemen op 
het platform inklikken. 

Verdere digitalisatie 
en open architectuur 

Autonome spin-off van sectorfederatie ADEB-VBA met 
volledige focus op digitalisatie van de bouwsector 



Onze partners zijn alvast enthousiast 

Als enige partij kan Conneqtr via een formeel partnership 
met ADEB-VBA rekenen op de steun en het engagement 
van de sector.  

Daarnaast zijn 7 partnerbedrijven van bij de start ingestapt 
in Conneqtr, deze groep is ondertussen als sterk gegroeid… 

Draagvlak in de sector Buy-in van de markt 

Wegenbouw is een focus voor Conneqtr omwille van de 
concentratie van de sector en de duidelijke behoefte in de 
markt. Daarom werken we ook actief samen met 
onderstaande partijen. 

Wegenbouw is onze focus 

Verschillende leveranciers zijn volop aan het testen met de 
EDI connectie. Waaronder… 

Leveranciers zijn aan het testen 



A 

Klaar voor de stap te zetten naar een 
geïntegreerd en digitaal leveringsproces? 

Wil je als wegenbouwer onze oplossing testen? 

Wil je als leverancier ontdekken hoe je efficiënter kan samenwerken met je klanten? 

Let’s conneqt! 

Steven Everaert 
CEO 

steven.everaert@conneqtr.com 

+32 478 60 28 13 

mailto:steven.everaert@conneqtr.com


Frits Bonte  

0479 98 29 81 

frits.bonte@strabag.com 


