
Yesplan? Dat is 
cloudgebaseerde 
software die de 
cultuursector 
slimmer en 
sneller doet 
plannen. 

Vier punten waarop Yesplan 
scoort

Yesplan is al actief in Yesplan werk voor veel 
sectoren

Problemen die wij 
oplossen

yesplan.be

1 Yesplan centraliseert de volledige planning van 
elke activiteit voor je zaal of event in één systeem.

Spaar kostbare tijd bij elke stap, van 
planning tot productie.

Alles draait om samenwerking en communicatie. 
Daarom biedt Yesplan toegang aan een onbeperkt 
aantal gebruikers, waar ook ter wereld.
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Yesplan is gespecialiseerde software ontwikkeld 
vanuit de sector, dus op maat gemaakt voor zalen 
en organisatoren.
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Dankzij de opslag in de cloud en automatische 
updates heb je de meest recente info hier en nu 
binnen handbereik.
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TIJDSGEBREK

HET BUDGET OVERSCHRIJDEN

COMMUNICATIESTOORNISSEN

CHAOS IN HET MATERIAAL

* Nog geen vlag op jouw terrein? Vraag het ons!

Concert-
zalen

Cultuur-
huizen

Cinema’s

Houd het budget voor elk event in de 
hand en controleer de uitgaven.

Maak een workflow die vlot het team 
organiseert en efficiënt laat meedraaien.

Van de boormachine tot meubilair: je 
weet meteen waar alles ligt.

Festivals 

Kunsten-
centra

Theaters



Contacten en relaties
Eindelijk een platform waar je zowel je eigen team als externe 
contacten kan onderhouden: zowel de bedrijven als zij die ervoor 
werken. Want als je events organiseert, zijn het de mensen met wie je 
werkt die het verschil maken.

Eventplanner
Neem de planning stevig in handen en beheer terugkerende events, 
festivals of producties in verschillende zalen — allemaal binnen 
hetzelfde systeem. Dankzij de intuïtieve interface heb je bij elke stap in 
de planning en productie de vinger aan de pols.

Financiën en budget
Steun op gedetailleerde rapportage en analyses om inkomsten en 
uitgaven te volgen, zowel voor ramingen als voor effectieve kosten. Je 
houdt de financiële teugels stevig in handen, zelfs als verschillende 
events mekaar overlappen.

Resources beheren
Wat, waar, wanneer, hoeveel? De juiste middelen op de juiste plek 
krijgen op het juiste moment, daar draait het om. Yesplan traceert het 
gebruik, de kosten en de inkomsten voor alle resources.

Personeelsbeheer
Wanneer werkt wie volgende week? Hoeveel uren staan er geboekt? 
Yesplan beheert uurroosters moeiteloos, houdt geregistreerde tijd bij 
en beantwoordt de belangrijkste vragen. 

Lees waarom Yesplan ook jouw werk makkelijker maakt www.yesplan.be

Cloud
Bye-bye serveronderhoud, back-ups en 
kostelijke upgrades. Dankzij ons online 
beheersysteem (SaaS) kan jij je bezig 

houden met wat telt: events organiseren 
en je zaal doen draaien.

Unlimited users
Beheer je een groot team? Geen 

probleem. Communicatie en 
samenwerking lopen vlot op ons 

platform, en dat voor een onbeperkt 
aantal gebruikers.

API
Je integreert makkelijk ticketbeheer, 

displayschermen voor klanten, je 
website en je boekhoudprogramma. 

Dankzij de API van Yesplan zijn de 
mogelijkheden schier eindeloos.


