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Sett i gang direkte
– vi hjelper deg!

Et effektivt og
brukervennlig
bestillings- og
planeringssystem
for skadeverksteder

Det er enkelt å komme i gang med
Workflow. Systemet krever minimalt med
tilpasninger og med hjelp fra ditt
kundeteam i Axalta er du klar for
en smartere hverdag på verkstedet.
Workflow krever ingen installasjon og kan kjøres fra
datamaskin, nettbrett eller mobil. Hvis du skulle
støte på problemer, står vi klare til å hjelpe deg
alle hverdager.
Kontakt gjerne dine selgere i Axalta for å få
vite mer!

For billakkerere – av billakkerere
Med Workflow får du total kontroll og
enkel prosesstyring. Bestillinger,
administrasjon og pågående arbeid
er alltid bare noen klikk unna.
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Tilpasser seg etter ditt verksted
Workflow tilpasser seg etter virksomheten og deres
prosesser. Du får hele tiden et godt overblikk over
hvor i reparasjonsflyten et kjøretøy befinner seg.

Enkelt og intuitivt
Workflow er et brukervennlig system som er enkelt å
komme i gang med og praktisk å arbeide med.
Eksempelvis flyttes arbeidskort med en smart
dra-og-slipp-funksjon.

Si hei til din nye,
smartere hverdag
Bilverkstedet
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Workflow innebærer en helt ny måte å samarbeide på med kunder
og medarbeidere. Ved hjelp av moderne teknologi gir systemet
totalt overblikk og kontroll over alle data i virksomheten. Fra
innkommende bestillinger og prosesser til pågående arbeid
og kjøretøy som er klare for henting. Alt for at du skal kunne
konsentrere deg om kjernevirksomheten din!
Spar tid med digital online-bestilling
Med Workflow kan du gi kundene anledning til
selv å legge inn skader og ønskede reparasjoner i systemet. Brukeren fyller ut informasjonen
og du trenger bare å godkjenne forespørslene.
Kunden kan siden følge med på oppdraget
og se når bilen er klar for henting.

Enklere logistikkflyt

En integrert funksjon for tidsrapportering gjør
at medarbeiderne dine kan stemple inn fra
hvilken som helst datamaskin på verkstedet
når de kommer på jobb.

Førere får større muligheter til å planlegge
rutene sine og sørge for at alle oppdrag
inkluderes i kjøringen. Så fort en bil har
ankommet verkstedet, vises oppdraget i
Workflow, og arbeidet kan starte omgående.

Workflow gir deg godt overblikk over medarbeidernes arbeidstider, sykefravær og ferier.
Du får kontroll over tidsrapporteringen og kan
enkelt eksportere den til lønnsavdelingen.

Workflow er onlinebasert, noe som gjør at du alltid har
tilgang til den nyeste versjonen. Kontinuerlig backup
sikrer at bestillinger og dokumenter lagres fortløpende.

Workflows transportfunksjon gir deg en god
oversikt over hvilke biler som har ankommet
og som skal hentes. Med nettbrett kan
føreren fortløpende hake av for hentede og
leverte biler under kjøringen.

Enkel tidsrapportering

Få kontroll på medarbeidernes tider

Alltid oppdatert – trygt og sikkert

Få tilgang til informasjonen – uansett
hvor du er

Dashboard med
daglig oversikt

Bestilling online
både eksternt og
internt

Integrering med CABAS
Integreringen muliggjør en automatisert
overføring av CABAS-rapporter som går
direkte inn i Workflow og dermed blir tilgjengelige for arbeidskortene dine, som siden følger
med hele prosessen.

Kontroll og
prosesstyring for hele
verkstedet

Transport for henting og
levering

Overføring av

CABAS-rapporter
til Workflow

Tidsrapportering
for alle medarbeidere

