Mobile
Workforce
för installation
Bättre service – lägre kostnad

Med Mobile Workforce kan du effektivisera din verksamhet – samtidigt
som du får en ökad kontroll. Lösningen tillför mobilitet och gör att
du både sparar tid i samtliga led och får ett mer korrekt underlag för
fakturor och lager.
Dessutom är Mobile Workforce lätt att använda.
Och lätt att ta med sig.

Allt som behövs är en dator med Internetanslutning och några handdatorer
Arbetsledaren eller administratören skapar arbetsordrar i en dator med
Internetuppkoppling. Installatörerna laddar sedan ner sina arbetsordrar till
handdatorerna vid arbetsdagens början. Arbetet registreras och med en enkel
knapptryckning skickas informationen tillbaka till kontoret. Allt du behöver är kontakt
med mobiltelefonnätet när du är klar att överföra dagens uppgifter.

Ett effektivare sätt att arbeta
Med ett mobilt system kan du få effektiviseringar med upp till 20%. Tid sparas
eftersom installatörerna inte måste åka och hämta sina arbetsordrar. Istället
laddar de enkelt ner dem till sin handdator. Administrationen effektiviseras
i än högre grad genom bättre och tillförlitligare underlag för exempelvis
orderhantering och uppföljning. Utöver standardsystemet finns tillgång till såväl
branschspecifika checklistor som grossisternas prisböcker. Mobile Workforce har
även ett avancerat anläggningsregister som skräddarsytts för bland annat kyl- och
ventilationsbranschen. Genom att alla arbetar med samma verktyg och rutiner
blir det lättare att förutsäga resultatet, vilket gör det enklare att få nöjda kunder.
Bra och exakta underlag möjliggör också ett effektivt arbetssätt. Eller annorlunda
uttryckt: Det blir helt enkelt enklare att göra rätt.

Mer kontroll över verksamheten
Mobile Workforce ger ökad kontroll på flera plan. Installatörerna får tillgång
till arbetsordrar och specialanpassade checklistor direkt i handdatorn. De kan
göra anteckningar och få upp anläggningsdata, se beskrivningar och registrera
materialåtgång. Genom att arbetet registreras direkt när det utförs, och inte när
man kommit tillbaka till kontoret – eller dagen efter – blir rapporteringen mer
korrekt. Det betyder bättre överblick över inköpsbehov och mer korrekta fakturor
baserade på verklig förbrukning. Med rätt lager i servicebilarna kan arbetet
dessutom utföras mer effektivt.

En flexibel tjänst
Du behöver inte investera i en massa dyr teknik för att kunna använda Mobile
Workforce. Inga krångliga installationer krävs heller, du betalar helt enkelt för en
uppkoppling till Mobile Workforce och kan därmed börja använda produkten direkt.
Lösningen är också mycket flexibel, och ger såväl små som stora företag möjlighet
att öka sin effektivitet och produktivitet. Det är dessutom enkelt att skräddarsy
lösningen, till ditt företags specifika behov och rutiner. Det är även lätt att integrera
Mobile Workforce med befintliga affärssystem. Samarbetar du med ett annat företag
som använder Mobile Workforce, kan ni dessutom enkelt utbyta information om
gemensamma ärenden för att uppnå ännu större effektivitetsvinster.

Inte bara handdatorer
Mobile Workforce finns i utföranden anpassade för både mobiltelefon, handdator
och bärbar dator. Du väljer själv utifrån vad som passar din verksamhet och dina
medarbetares olika roller bäst. I många fall ger dock en handdator den perfekta
kombinationen: det lilla formatet som gör den enkel att ha med sig och den stora
skärmen med ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt.
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”Med Mobile Workforce är
det enklare att göra rätt”

Mobile Workforce
Innebär ingen investering,
ger upp till 20% effektivare verksamhet,
du får bättre överblick och ökad kontroll,
systemet är flexibelt och enkelt att använda
samt givetvis branschanpassat.
Läs mer på www.mobipro.se/workforce.

Bättre service – lägre kostnad
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Mobipro erbjuder produkter och konsulttjänster inom mobil datakommunikation.
Vi har färdiga system för arbetsorderhantering, mobilt säljstöd och sms-kommunikation.

