CrewPlan 6
HMC’s Crew Administratie en Planning software
CrewPlan 6 is de oplossing voor het inplannen en administreren van uw crew. CrewPlan 6
geeft een Gantt-grafiek weer waar de planning per schip en de data per crewlid in opgeslagen
kan worden, zoals op- en af-tijden, verloop data, juridische documenten, certificaten en
planning en registratie van medische controles. Een unieke mogelijkheid van CrewPlan 6 is
de schema controle. Met deze knop laat CrewPlan 6 zien wel dingen nog niet of nog niet goed
ingevoerd zijn. Hiermee wordt vooruit plannen een stuk makkelijker, en kunnen planning
problemen voorkomen worden.
CrewPlan 6
Elke rederij of ander bedrijf in de scheepvaart heeft te
kampen met een moeilijke planning van bemanning en
personeel. Beperkte op- en af-tijden, certificaten met
vervaldatum en de verplichte medische controles veroorzaken regelmatig stress en zelfs boetes op zowel
schepen als op kantoor. Deze situatie was genoeg
reden voor HMC, maritieme techniek en business softwareontwikkelaar, om te investeren in een oplossing.
HMC heeft haar 30 jaar ervaring in de industrie gebruikt voor de ontwikkeling van CrewPlan 6. Deze
ervaring is ook gebruikt voor het verwerken van specifieke behoeften van de scheepvaart en offshoreindustrie in deze software.

Functies
• Plannen van op- en af-tijden
• Crew administratie database
• “Slepen & neerzetten” Gantt-grafiek
• Automatische schema controle:
• dubble inplanning van crewlid
• alle vereiste functies vervuld
• verloop data van certificaten, medische controles enz.
• Alle certificaten en controles kunnen per gebruiker toegewezen worden
• Persoon-aanzicht, schip-aanzicht and functieaanzicht lay-out
• Link voor toevoegen van externe documenten
(b.v. pdf, doc, jpg)
Waarom kiezen voor CrewPlan 6?
• Ongecompliceerde administratie en plan software.
• Mogelijkheid om persoonlijke- en reisschema's te
combineren met certificaten en alle relevante vervaldata.
• Automatische waarschuwing voor eventuele
fouten of toekomstige problemen in uw schema.
For more information and
a free demo
version,
please
contact HMC.

CrewPlan 6 hoofdscherm met de Gantt-grafiek.
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