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ProcessManager
– så styr du verksamheten på rätt väg

Fördelar med ProcessManager
Nytt IT-system med flera fördelar
PPG stärker ditt företag från start till mål.
ProcessManager är vårt nya unika IT-system, som
optimerar företagets resurser och ökar vinsterna.
Via din smartphone eller iPad kan du ansluta dig

snabbt till systemet och få en unik och värdefull
överblick över allt från förbrukning per jobb i tid och
pengar till avancerad lagerhantering. Det skapar
värde för hela företaget.

Överblick
Få kontroll över alla processer
ProcessManager är ett enkelt och effektivt sätt att få grepp
om alla dagliga administrationsuppgifter. Det användarvänliga
menysystemet ger en snabb överblick över den dagliga order
volymen, webborder, databaser, KPI:er och mycket mer.
Alla funktioner kan anpassas exakt efter dina behov.

Spara tid
Kortare tid från administration
till leverans
ProcessManager ger kortare reparationstider. Det är inte bara
en fördel för dina kunder, som får tillbaka sin bil snabbare,
utan innebär också att hela arbetsgången i ditt företag bli mer
effektiv och rationell.
ProcessManager erbjuder en unik sms-tjänst där till exempel
föraren kan få ett sms när bilen är redo för nästa steg i processen. Det gör att bilarna kan hämtas och lämnas i rätt tid.
Totalt kommer du att kunna göra fler bilar färdiga per dag.
Det är en fördel som visar sig direkt i resultatet.

Intäkter
Spara tid och pengar med en effektiv
hantering av arbetsprocesserna
Varje dag går det åt för mycket resurser till onödiga arbetsinsatser. Med ProcessManager kan du öka effektiviteten och
minska slöseriet med tid. Systemet ersätter tidigare manuellt
utförda uppgifter med automatisk styrning. Det är en investering som lönar sig.

Kundtjänst
Ge dina kunder möjlighet att boka
online och följa sin order
Att ProcessManager är helt webbaserat är en fördel för dina
kunder. De kan enkelt och snabbt skapa en användare i ditt
system och boka en tid online. Sedan kan de följa repara
tionen och se när bilen är klar att hämtas.
På så sätt kan kunderna hålla sig uppdaterade hela tiden,
utan att du behöver ägna tid åt det. Det är en bra lösning för
alla parter.

Precision
Upptäck fördelarna med exakt
lagerstatistik och tillgänglighet
ProcessManager är det enkla sättet att öka verksamhetens
noggrannhet. Systemet ger dig tillgång till en korrekt och
detaljerad bild av ditt lager och lagerstatus. Du är alltid steget
före i din planering.
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Så här fungerar ProcessManager :
Alla processer är synliga och registreras i systemet. Du kan gå in i systemet och hämta all relevant information
om tidsåtgång, färgförbrukning, intäkter, osv.

PaintManager
• Bedömning av materialförbrukning
• Optimerad variantsökning
• Effektivisering av lackeringsprocess
och hantering

Externa beräkningssystem
och faktureringssystem
• Fakturering och taxerade rapporter

Orderhantering
• Spårbarhet över alla ordrar – beställda och under
behandling
• Automatisk generering av arbetskort
• Sms-tjänst med uppdateringar till relevanta personer
• Fördefinierade prioriteringar som ändras fortlöpande

Bokning
• Direkt åtkomst via din hemsida
• Enkelt menysystem
• Inmatning av önskad
hämtningstid och leverans

Tidsregistrering
• Produktiv tid per anställd
• Lätt medarbetarhantering
• Enkel hantering av semester, lediga dagar och sjukdom
• Exakta och relevanta rapporter

Lagerhantering
• Avancerad lagerstatistik och lagerstatus
• Webbaserad lagerhantering med streckkodsläsare
• Automatisk återbeställning
• Hantering av lackeringsmaterial och non-paint

Leverans
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Fördelar med ProcessManager
Billackerare:

Plåtverkstäder:

Försäkringsbolag:

■ Sparar både tid och material

■ Webbokning

■ Enkel administration

■ Administrativ översikt

■ Fördelsverkstäder med optimeringsverktyg

■ Optimering av arbetsgångar

■ Fullständig spårbarhet av ordrarna

■ Minskade kostnader för hyrbilar

■ Kontroll och registrering av produktiv
tid: totalt, per anställd, per jobb

■ Full kontroll över upphämtning och
leverans

■ Bästa möjliga service till kunderna

■ Registrering av färgförbrukning
per jobb

■ Korta ledtider

■ Effektiv användning av verkstaden

Bilägare:

■ Nyckeltalsberäkning/KPI:er

■ Webbokning

■ Avancerad lagerhantering med
streckkodsskanner

■ Fullständig spårbarhet

■ Webbaserat IT-system som också kan
användas via smartphones och tablets

■ Fullständig spårbarhet av ordrarna

■ Mer exakta leveranstider
■ Status för upphämtningstid

■ Sms-tjänst med uppdateringar till
relevanta personer

“Den stora fördelen med ProcessManager är flexibiliteten. Nu är jag inte längre bunden av att
alltid behöva vara på jobbet mellan klockan 8 och 16. Allt kan skötas på nätet. Jag behöver
inte heller använda flera IT-plattformar. Nu är det bara ett system som både personalen och
jag ska jobba med. Det gör vardagen mycket enklare.”
Mike Tajik, ägare Vanda Acars AB
“ProcessManager har varit mycket effektivt när det gäller att minimera slöseriet med tid i min
verksamhet. Jag har optimerat min lagerhantering, med mindre administration som följd och
fick en snabbare behandlingstid från inkommande order till leverans. Det är inte bara en fördel
för mitt företag, utan även för mina kunder.”
Fredrik Andersson, ägare Göteborgs bilskadecenter
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