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WEBTOUR CARBOOKING

webTour carBooking giver dig mulighed for nemt og ubesværet at dele dine køretøjer med andre  
afdelinger i virksomheden. 

UNDGÅ PAPIRLAPPER PÅ SKRIVEBORDET OG BESVÆR MED LÅNEBILERNE

r2pTracking - Version 12/2016

Eneste krav er, at køretøjerne og billåneren skal være tilmeldt carBooking løsningen!  
+ Brugerkontrolleret bookingsystem af lånebiler med overblik over, hvilke biler der er til rådighed i et givent tidsrum  
+ Brugervenligt med et minimum af administration
+ Slip for dobbeltbookinger
+ Altid et tilgængeligt overblik over hvem der har booket, hvilket køretøjer der er booket og hvornår det er booket 
+ Bookinger, der ikke aktiveres inden for 15 minutter slettes automatisk i systemet, så slipper du for at føre tilsyn

webTour



OPLEV EN BETYDELIG GEVINST I VUNDET TID OG ØGET INDTJENING

WEBTOUR HAR MANGE ANDRE FUNKTIONER, DER HJÆLPER DIG I HVERDAGEN:  

 Du kan hurtigt og ubesværet forberede tilbud til din kunde baseret på tid- og  
        distanceestimater for ture 
 Fremsende tilbud og generere automatisk ordrebekræftelse på mail eller brev
 webTour indeholder et opfølgningssystem, der sikrer at alle tilbud bliver fulgt op
 Du sikrer, at de rette informationer og opgaver når ud til de rigtige chauffører
 Løbende indrapporteringsmuligheder for chaufførerne - f.eks. signatur,  
        billeddokumentation, udveksling af ture etc.
 Du kan fakturere dine kunder på grundlag af korrekt information
 Integration til virksomhedens finanssystemer som C5, Navision og e-conomic
 Generere fakturaer og eksportere dem til eksisterende ERP systemer
 webTour kan hjælpe dig med at lave et brugbart løngrundlag
 Få webTour.mobi på smartphone og tablet til dine chauffører 
 Det er nemt og hurtigt at tildele ture til chauffører, med egenkontrol af  
        arbejdstider.
 Databackup, så du ikke mister informationer
 Integration til flådestyring og tracking

STØRRE OVERBLIK,  
MINDRE ADMINISTRATION

webTourRing til os allerede i dag på 70 200 698


