
Wat we terugvinden is besparingen en vooral 
een groot werkcomfort.

GETUIGENIS VAN NICOLAS GOIMBAULT
Beheerder van het bedrijf SARL Goimbault, gespecialiseerd in de bouw, 
openbare werken, metselwerken en betegeling

G  E  T  U  I  G  E  N  I  S  S  E  N

HET INTERACTIEF SCHERM EASYPITCH VOOR HET BEHEER 
VAN MEETSTATEN IN DE BOUWSECTOR

Sinds 2014 hebben de interactieve schermen EASYPITCH een plek weten te veroveren op de Franse en Europese markt 
dankzij hun prestaties en het groot succes van de twee gamma’s van touchscreen, Advance en Pro, volledig gewijd aan 
ondernemingen en scholen. Deze interactieve touchscreens spelen perfect in op de behoeften van de gebruikers, ongeacht 
het domein. De bouwsector is bijzonder veeleisend als het op werkondersteuning aankomt en koos omwille van de 
complexiteit van de eigen activiteit voor deze interactieve oplossingen, omdat ze zo efficiënt zijn.

Het familiebedrijf Goimbault, gespecialiseerd in de bouw en renovatie, opteerde voor een interactief scherm Easypitch om 
tegemoet te komen aan een reeks van behoeften, namelijk een ondersteuning afgestemd op het beroep en de behoeften 
van hun klanten, en die vooral compatibel was met hun software voor meetstaten. Op die manier konden ze veel tijd 
winnen en het meeste halen uit hun samenwerking.

Terugblik op de combinatie scherm Easypitch en software voor meetstaten, met de getuigenis van Nicolas Goimbault, 
beheerder van het bedrijf Goimbault.

DE BEHOEFTEN

• Een werkondersteuning 
vinden die compatibel 
was met de software 
voor meetstaten

• De samenwerking 
bevorderen

• Minder afdrukken op 
papier

• Tijd besparen

• De werkmethoden 
optimaliseren

• De agenda vlot beheren

• De zichtbaarheid 
van de plannen en 
dagelijkse taken 
verbeteren

We waren op zoek naar een oplossing voor de optimalisatie 
van onze meetstaten, een vrij omslachtige taak, en waarmee 
we heel wat tijd konden
besparen [...] we ontdekten de touchscreens
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‘‘

‘‘
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De interactieve schermen zijn tegemoet gekomen aan de behoeften van dit 
bouwbedrijf. Dankzij de betrouwbare reuzentablets met touchscreen hebben ze 
immers kunnen besparen omdat de meetstaten niet langer afgedrukt moesten 
worden op papier.  Enkel de meetstaten bestemd voor de werven worden nog 
afgedrukt.  De grote weergave en de helderheid van het scherm maken het 
mogelijk vlot te werken 

DE I N ZE T

• De beste prestaties bieden 
aan de klanten

• Vlot samenwerken

• Inspelen op de 
belangrijkste behoeften van 
de werf

• Makkelijk en snel werken

• De laatste nieuwtjes op de 
voet volgen

• De documenten optimaal 
beheren

Aanvankelijk investeerden wij in dit scherm om 
de meetstaten te ontwikkelen in ons bedrijf, 
maar vandaag gebruiken we het voor veel meer 
en kunnen we er veel tijd mee besparen

‘‘ ‘‘

De inzet van Goimbault Sarl is duidelijk: snel en precies werken, maar vooral zonder fouten te 
maken in de meetstaten, om zo correct mogelijke bestekken te maken voor de klanten.

Daarom is lang gezocht naar een complete en geschikte oplossing die kon inspelen op alle 
behoeften.

Bovendien, wenste dit vooruitstrevend bedrijf de eigen sector te digitaliseren aan de hand van 
een digitale en betrouwbare oplossing



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

De zichtbaarheid van de dagplanning is heel belangrijk voor Goimbault. Daarom heeft de 
mogelijkheid om de agenda te kunnen wijzigen en raadplegen op een groot scherm de 
bedrijfsteams meteen overtuigd.

Bovendien kon dankzij het scherm heel wat tijd bespaard worden voor de meetstaat, het 
beheer van de documenten en dossiers, gezien voortaan heel makkelijk de bestanden met 
de meetstaten, enz. opgeroepen kunnen worden. Dit gaat veel sneller dan in een kast te gaan 
zoeken.

Overigens, biedt de software voor meetstaten gekoppeld aan het touchscreen een beduidende 
tijdwinst maar vooral de kans om foutloos bestellingen te plaatsen bij de leveranciers.

Het scherm Easypitch is de beste interactieve oplossing die inspeelt op de behoeften van 
deze sector waarin precisie fundamenteel is. De teams van Goimbault zijn het unaniem eens 
over het feit dat ze veel productiever zijn sinds de digitalisering van hun sector, in dit geval de 
overschakeling van papier en rekenmachine op interactief touchscreen.

De tijdwinst, efficiëntie en precisie zijn niet te onderschatten en zijn voortaan mogelijk dankzij 
de eigenschappen van het scherm Easypitch. We denken hierbij aan de UHD-weergave 4K van 
het scherm, het touchscreen met 32 contactpunten die de samenwerking bevordert, het vlot, 
snel en intuïtief gebruik.

DE VOORDELEN

• Optimaal projectbeheer/
beheersing van de 
termijnen

• Betere opvolging van de 
bestellingen

• Winst

• Besparing op de afdrukken

• Opmerkelijke precisie en 
kwaliteit van de weergave 
van de meetstaten

• Uniek werkcomfort

DE  T ROEVEN VA N 
HET  SCH E RM

E ASY PI TCH

• Touchscreen met 32 
contactpunten om 
het werken met meer 
deelnemers te bevorderen

• Grote heldere UHD-
weergave voor een betere 
zichtbaarheid van de 
meetstaten

• Geïntegreerd WiFi-
toegangspunt om meer 
draadloze toestellen te 
verbinden

• Gebruiksvriendelijk en 
intuïtief 

Wat de agenda’s betreft, wanneer we urgenties moeten 
plannen hebben we een veel duidelijker zicht op de 
volledige agenda. We kunnen de hele week weergeven van 
’s ochtends tot ’s avonds. Op een traditioneel scherm kon 
dit niet

‘‘ ‘‘

OVER DE SARL GOIMBAULT

Goimbault is een familiebedrijf dat al generaties lang van vader op zoon beheerd wordt. Vandaag blikt het 
bedrijf terug op meer dan 60 jaar ervaring in het domein van de bouw en renovatie, zowel in de openbare als 
privésector. Op kop staan kennis en ervaring, voor de realisatie van alle types van werken, van metselwerk tot het 
dakonderhoud, het betegelen, de infrastructuren van het wegennet en netwerken allerhande. Aan de grondslag 
ligt een perfecte beheersing van de technieken en oplossingen voor de productie (begeleiding, voorbereiding van 
de werf, leiding en uitvoering van de werken), met aandacht voor de verwachtingen en het budget van de klanten.

Het touchscreen gekoppeld aan de software doet ons 
vooral tijd winnen en garandeert een precisie van
ongeveer 1/1000ste‘‘ ‘‘


