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Make it happen. With PPG

Nyt it-system med kontante fordele.

ProcessManager
– så styrer du forretningen den rigtige vej
PPG styrker din forretning fra A til Z. ProcessManager er
vores nye it-system, der optimerer din virksomheds ressourcer og øger din indtjening. Via din smartphone eller
iPad kan du hurtigt koble dig på systemet og få et unikt

og værdifuldt overblik over alt lige fra forbrug per job i
tid og kroner og øre til avanceret lagerstyring. Det skaber
værdi for hele virksomheden.

Overblik
Få kontrol over alle processerne
ProcessManager er en enkel og effektiv måde at få styr på
alle de daglige administrationsopgaver. Det brugervenlige
menu-system giver dig et hurtigt overblik over den daglige
ordremængde, indgåede aftaler, online-bestillinger, databaser og meget mere.
Alle funktionerne kan tilpasses præcis efter dine behov
– og ProcessManager integreres naturligvis direkte til dine
andre it-systemer.

Tid
Kom hurtigere fra administration
til færdiggørelse
ProcessManager er lig med kortere reparationstider.
Det er ikke bare en fordel for dine kunder, der får deres
bil hurtigere end ellers. Det betyder også, at hele flowet i
din forretning bliver mere effektivt og strømlinet. ProcessManager byder bl.a. på en unik SMS-service, hvor f.eks.
chaufføren kan få en SMS, når bilen er klar til næste trin
i processen. Dette sikrer, at afhentning og aflevering af
bilerne sker mere præcist.
Samlet set vil du kunne færdiggøre flere biler pr. dag. Det er
en kontant fordel, der kan aflæses direkte på bundlinjen.

Indtjening
Spar tid og penge med en effektiv
styring af arbejdsprocesserne
Hver dag bruges alt for mange ressourcer på unødvendige
arbejdsgange. Med ProcessManager skruer du op for
effektiviteten og ned for det daglige tidsspilde.
Systemet erstatter tidligere manuelt udførte opgaver med
automatisk styring. Det er en investering, der betaler sig.

Kundeservice
Giv dine kunder mulighed for
at booke online og følge ordren
At ProcessManager er 100% internetbaseret kommer også
dine kunder til gode. De kan let og hurtigt oprette sig som
bruger i jeres system og booke en tid online. Herefter kan
de følge reparationen løbende og se, hvornår bilen er klar
til afhentning.
På denne måde kan kunderne selv holde sig opdateret,
præcis når de ønsker det – uden at I behøver at bruge tid
på det. Det er en god løsning for alle parter.

Præcision
Oplev fordelene med præcis
lagerstatistik og lagerstatus
ProcessManager er den enkle måde at sikre nøjagtighed
i din virksomhed. Systemet giver dig nemlig adgang til et
præcist og detaljeret billede af din lagerbeholdning samt
lagerstatus. Så er du altid et skridt foran i din planlægning.

Fordele med ProcessManager
Nyt it-system med kontante fordele
PPG styrker din forretning fra A til Z. ProcessManager
er vores nye it-system, der optimerer din virksomheds
ressourcer og øger din indtjening. Via din smartphone
eller iPad kan du hurtigt koble dig på systemet og få

et unikt og værdifuldt overblik over alt lige fra forbrug
per job i tid og kroner og øre til avanceret lagerstyring.
Det skaber værdi for hele virksomheden.

Overblik
Få kontrol over alle processerne
ProcessManager er en enkel og effektiv måde at få styr på
alle de daglige administrationsopgaver. Det brugervenlige
menusystem giver dig et hurtigt overblik over den daglige
ordremængde, indgåede aftaler, online-bestillinger, databaser
og meget mere.
Alle funktionerne kan tilpasses præcis efter dine behov
– og ProcessManager integreres naturligvis direkte til dine
andre it-systemer.

Tidsbesparelse
Kom hurtigere fra administration
til færdiggørelse
ProcessManager er lig med kortere reparationstider.
Det er ikke bare en fordel for dine kunder, der får deres bil
hurtigere end ellers. Det betyder også, at hele flowet i din
forretning bliver mere effektivt og strømlinet.
ProcessManager byder bl.a. på en unik SMS-service, hvor
f.eks. chaufføren kan få en SMS, når bilen er klar til næste
trin i processen. Dette sikrer, at afhentning og aflevering af
bilerne sker mere præcist. Samlet set vil du kunne færdiggøre
flere biler pr. dag. Det er en kontant fordel, der kan aflæses
direkte på bundlinjen.

Indtjening
Spar tid og penge med en effektiv styring af arbejdsprocesserne
Hver dag bruges alt for mange ressourcer på unødvendige
arbejdsgange. Med ProcessManager skruer du op for
effektiviteten og ned for det daglige tidsspilde. Systemet
erstatter tidligere manuelt udførte opgaver med automatisk
styring. Det er en investering, der betaler sig.

Kundeservice
Giv dine kunder mulighed for
at booke online og følge ordren
At ProcessManager er 100% internetbaseret kommer også
dine kunder til gode. De kan let og hurtigt oprette sig som
bruger i jeres system og booke en tid online. Herefter kan de
følge reparationen løbende og se, hvornår bilen er klar
til afhentning.
På denne måde kan kunderne selv holde sig opdateret,
præcis når de ønsker det – uden at I behøver at bruge tid
på det. Det er en god løsning for alle parter.

Præcision
Oplev fordelene med præcis
lagerstatistik og lagerstatus
ProcessManager er den enkle måde at sikre nøjagtighed i din
virksomhed. Systemet giver dig nemlig adgang til et præcist
og detaljeret billede af din lagerbeholdning samt lagerstatus.
Så er du altid et skridt foran i din planlægning.
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Sådan fungerer ProcessManager :
j

Når en bilskade skal udbedres og lakeres, går kunden
direkte ind på din virksomheds bookingsider. Her
indtastes data i en enkel menu, og kunden kan
indtaste et ønsket afhentningstidspunkt.

l

Bilen bliver lakeret, klargjort og hurtigt leveret
til kunden. Alle processer er synlige og bliver 
registreret i systemet – også hvis uheldet skulle
ske, og bilen skal lakeres igen.

k

På kontoret går administrationen i gang med at
generere og udskrive arbejdskort og stregkoder til
medarbejderne, der selv kan stemple ind og ud.
Samtidig bliver der udsendt SMS’er til relevante
personer – f.eks. chauffører der skal hente og
aflevere biler.

m

Herefter kan du som autolakerer gå ind i systemet
og hente alle relevante informationer om tid,
lakforbrug, indtjening etc.

PaintManager
• Præcis status over materialeforbrug
• Optimeret variantsøgning
• Effektivisering af lakproces og
håndtering

Helios og andre økonomisystemer
• Fakturering og takserede rapporter

Ordrestyring
• Overblik over alle ordrer – bestilte og
under behandling
• Automatisk generering af arbejdskort
• SMS-service med opdateringer til relevante personer
• Prædefinerede prioriteter der løbende kan ændres

Booking
• Direkte adgang via dit website
• Enkelt menu-system
• Indtastning af ønsket
afhentningstidspunkt
og levering

Tidsregistrering
•
•
•
•

Produktiv tid pr. medarbejder
Let medarbejderhåndtering
Enkel styring af ferie, fridage og sygdom
Præcise og relevante rapporter

Lagerstyring
•
•
•
•

Overblik over alle varenumre og antal
Avanceret lagerstatistik og lagerstatus
Online lagerstyring med stregkodescanner
Håndtering af lakmaterialer og non-paint

Levering
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Fordele med ProcessManager
Nyt it-system med kontante fordele
Autolakerer:

Pladeværksted:

Forsikringsselskab:

■ Øget fortjeneste på tid, lak og
materialer

■ Online-booking
■ Administrativt overblik

■ Fordelsværksteder med
optimeringsværktøj

■ Enkel administration

■ Fuld sporbarhed

■ Reduceret omkostning til lejebiler

■ Optimering af arbejdsgange

■ Fuld kontrol over afhentning og
aflevering

■ Bedst mulig service til kunder

■ Effektiv udnyttelse af værkstedet

Bilejer:

Brancheforening:

■ Nøgletalsberegning / KPI

■ Online-booking

■ Omkostning pr. job

■ Avanceret lagerstyring
med stregkodescanner

■ Fuld sporbarhed

■ Medarbejderomkostninger pr. job

■ Konkurrencedygtige priser

■ Benchmarking af ordrer

■ Mere præcise leveringstider

■ Bedre forhandlingsgrundlag af
materialeindex

■ Styring og registrering af produktiv
tid – total, pr. medarbejder, pr. job

■ Fuld sporbarhed af ordrerne

■ Registrering af lakforbrug pr. job

■ Online-baseret it-system der også
kan anvendes via smartphones,
iPads etc.

■ Status på afhentningstidspunkt

■ SMS-service med opdateringer
til relevante personer
”Den helt store fordel med ProcessManager er fleksibilitet. Nu er jeg ikke længere bundet
til altid at være på arbejdet mellem kl. 8-16. Det hele kan klares online. Jeg behøver heller
ikke at benytte flere it-platforme – nu er der kun ét system, som både de ansatte og jeg
skal arbejde med. Det gør hverdagen meget enklere.”
Lasse Jæger Jensen, indehaver LAKspecialisten A/S
”ProcessManager har været utrolig effektiv til at minimere det daglige tidsspilde i min
virksomhed. Jeg har fået optimeret min lagerbeholdning, sparet på administrationen
og fået en hurtigere behandlingstid fra indgående ordrer til levering. Det er ikke bare en
fordel for min virksomhed, men også for mine kunder.”
Jesper Gregersen, Midtjysk Autolakering A/S
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