System do zarządzania
ekipami w terenie mobiPLANER

Chcesz lepiej planować czas
i zadania ekip pracujących
w terenie i brygad serwisowych?
Mamy dla Ciebie gotowe
rozwiązanie.

System do zarządzania pracami w terenie
ułatwia codzienną pracę i kompleksowo wspiera wykonywanie wszystkich zadań. Pozwala na
planowanie pracy zespołów, ekip serwisowych,
nadzoruje efektywność Twojej działalności
według ustalonego harmonogramu. Dba o terminowość wszelkich prac wykonywanych
cyklicznie lub określonych ramami Twoich
umów z klientami, dzięki czemu sprostasz ich
najbardziej wygórowanym potrzebom.

System mobiPLANER wspiera zarządzanie, optymalizuje
procesy biznesowe. Perfekcyjnie rozplanuje czas i zasoby, byś mógł dalej rozwijać
swoją działalność.
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System sprawdzi się także w przypadku każdego, kto zarządza ekipami pracującymi
w terenie, niezależnie od branży.

System przyjazny i intuicyjny w obsłudze zarówno dla
zarządzającego, jak i pracownika

Korzyści dla
zarządzającego
 Łatwe i efektywne zarządzanie pracami:
jednorazowymi, cyklicznymi, awaryjnymi
 Automatyczne przydzielanie zadań
i reorganizacja harmonogramu przy
zgłoszeniach awaryjnych
 Monitoring prac w czasie rzeczywistym
 Rejestracja wszystkich czynności
serwisowych w jednym miejscu
 Odstąpienie od zleceń papierowych
 Rozbudowany system raportowania
 Ciągłość realizacji zadań
 Lepsze zarządzanie kosztami
 Poprawa obsługi klienta

Korzyści dla
pracownika
 Przyjazna i intuicyjna obsługa aplikacji
 Efektywnie zaplanowany czas pracy
pozwalający na osiąganie lepszych
rezultatów
 Zmniejszenie ilości prac biurowych
 Gromadzenie postępów prac w aplikacji,
bez konieczności podłączenia do sieci
 Rejestracja wszystkich czynności
serwisowych w jednym miejscu
 Możliwość dołączenia dokumentacji
zlecenia w czasie rzeczywistym do
systemu

Główne moduły systemu
Kalendarz

Mapa

 ustalanie harmonogramu prac

 widok optymalnych tras

 rozplanowanie zleceń
w jednym miejscu dla
wszystkich pracowników

 podgląd lokalizacji ekip
w terenie

 selekcja zleceń według typu
zadań
 możliwość ﬁltrowania po
parametrach

 wyznaczenie zadań ekipie
znajdującej się najbliżej
miejsca zlecenia
 możliwość alokacji zasobów
w przypadku wystąpienia
nagłych zdarzeń

System w praktyce
Nagła choroba pracownika,
kolizja drogowa czy po
prostu sytuacja wyjątkowa.

Sytuacje incydentalne już nie będą obniżać poziomu
realizacji zadań. Nie zawiedziesz klientów, wykonasz
swoją pracę na czas, w pełni wykorzystując zasoby.

Procesy planowania prac
i utrzymania terminowości
zajmowały wiele czasu
i wymagały dużej ilości
dokumentów.

Teraz planowanie prac odbywa się w jednym systemie,
który dba także o terminowość i realizację zadań
serwisowych zgodnie z podpisanymi umowami. Podtrzymasz relacje z klientem i nie zapomnisz o kolejnej
wizycie u niego.

Przedłużyły się prace
w jednym miejscu, a drugi
klient czeka na Twoją ekipę.

System wskaże, który zespół jest dostępny. Wyznaczy
też najszybszą drogę dotarcia do klienta, a efekty prac
zobaczysz w systemie. Pracownik w łatwy sposób
dołączy niezbędną dokumentację do aplikacji.

Utrudniona kontrola nad
zadaniami wykonywanymi
przy ograniczonym zasięgu
sieci komórkowej lub Internetu

Pracownik rejestruje w aplikacji postęp prac i nadaje im
odpowiednie statusy. Gdy telefon traci zasięg, a następnie ponownie znajduje się w dostępie sieci, aplikacja
automatycznie aktualizuje wprowadzone dane, w czasie
realizacji zlecenia. Funkcjonalność pozwala uzyskać
rzetelne wskaźniki efektywności pracy i ogranicza możliwość nadużyć ze strony pracowników.

Klient reklamuje jakość
wykonanej usługi

System przechowuje historię wykonywanych prac wraz
z pełną dokumentacją: raportami, zdjęciami, notatkami. Na
żądanie klienta, dysponent udostępnia wszystkie informacje znajdujące się w aplikacji mobilnej. Dobrze udokumentowane zlecenia pozwolą uniknąć niejasności, a także
będą źródłem informacji potrzebnych do kolejnych prac.

Dane prezentowane w karcie są aktualne na dzień jej wydania.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszeń w produktach bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
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