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WEBTOUR SERVICEPLAN

Hold styr på status og servicehistorik på det enkelte køretøj, så du overholder servicetidspunkter  
på dine køretøjer.

Hurtigt og nemt overblik over vedligeholdelse med webTour modul
+  Du får overblik over igangværende vedligholdelser.
+  Vedligeholdelsesudgifter og nedetid bliver reduceret ved, at du konstant er opdateret på vedligeholdelse.
+  Overblik over forbrug af reservedele i de følgende uger og måneder.
+  Sikrer dig høj oppetid af din flåde og færre besøg på værkstedet.
+  Let adgang til serviceplanen med hurtig overblik over fejlstatus på det enkelte køretøj og hele flåden.  
+  Tjekliste for, hvad der skal tjekkes i køretøjet, samt klassifikation af problemer; alvorlige, presserende,    
    mindre alvorlige.
+  Vedligeholdsintervaller for hver enkelt komponent; baseret på både kørte kilometer og tid. 
+  Mulighed for at generere købsordre på reservedele hos leverandører. 
+  Køretøjets historie: Alle registrerede problemer og ændringer er tilgængelige.

OPTIMÉR TIDSFORBRUG MED OVERBLIK OVER VEDLIGEHOLDELSE
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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

Ring til os allerede i dag på 70 200 698

WEBTOUR SERVICEPLAN

 Reparationsoversigt 
 Serviceinterval
 Vogninformation 
 Registrering af fejl
 Mulighed for at udskrive service/fejlrapport
 Unikt overblik over hver enkelt køretøj på værksted
 Webbaseret -  tilgængelig overalt
 GPS integration
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