
Containermodulet bruges til stilladser, mandskabsvogne, køreplader, byggehegn og meget andet

webTour Containermodul

+  Modulet giver dig overblik over øjeblikkelig position på et visuelt verdenskort på udstyret 
+  Du får et præcist overblik over, hvor mange dage dit udstyr har befundet sig på en bestemt lokation
+  Brug af mobil positionering, der giver dig en præcis lokation
+  Containermodulet kan bruges til containere, køreplader, trailere, byggehegn og meget andet
+  Du sparer tid og besvær ved at vide nøjagtigt, hvor udstyret befinder sig
+  Brug containermodulet i den videre beslutningsproces

webTour Container er meget mere end et kort • webTour Container er  
øjeblikkelig positionering • webTour Container er tryghed ved at vide,  
hvor udstyret befinder sig • webTour Container er optimeret tidsforbrug  
• webTour Container er et solidt beslutningsgrundlag

WEBTOUR CONTAINERMODUL 

Kortoversigt over container enheder Oversigt over, hvor dit udstyr befinder sig. 
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OPTIMÉR DIT TIDSFORBRUG MED OVERBLIK OVER DIT UDSTYR

webTour



WEBTOUR ER SOM BYGGEKLODSER 
 
webTour er et modulbaseret system, som har en række fordele: 
+ Systemet er uhyre fleksibelt og kan tilrettes til virksomhedens nuværende situation  
   og behov   
+ Mulighed for at skræddersy din helt egen løsning 
+ Fleksibel løsning, der skaber mobilitet og overblik for lige netop din forretning
+ Kan tilpasses den enkelte vognmands eller disponets behov

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 distance- 
        estimater 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


