INFOFLEX FORDON
Affärsstöd för fordonsbranschen

Ett verktyg för ökad lö
INFOFLEX FORDON är ett komplett program för verkstäder,
återförsäljare och butiker inom fordonsbranschen. Effektivisera
arbetet, spara tid och jobba smartare redan idag.
INFOFLEX FORDON och INFOFLEX TIDPLAN är mycket kraftfulla verktyg som gör arbetsorder
hanteringen och tidsplaneringen effektiv. För verkstäder med däckförvaring får verkstaden ett
effektivt arbetssätt med INFOFLEX DÄCKFÖRVARING. Verkstäder som vill öka sin debitering av
förbrukningsmateriel använder INFOFLEX ORDERPÅFYLLNAD med en scanner.

Jobba smartare, inte mer.
Integrationen mellan arbetsorder och
tidsplanering gör det smidigt att sköta
hela arbetsflödet och enkelt att
kommunicera med kunden.

nsamhet

Ett effektivt stöd för alla moment
som resulterar i ökad lönsamhet
Kundbehov
• Service/reparation

Tillsammans med vår utbildning får företaget smidiga
arbetsflöden och rutiner för den dagliga verksamheten.
Programmet är utvecklat i närhet med användarna och
med mängder av genomtänkta funktioner och externa
kopplingar bidrar det till en lönsam verksamhet.
Upptäck hur kraftfullt INFOFLEX FORDON är men
samtidigt lätt att använda och komma igång med.

Komplett leverans
Vi levererar alla våra lösningar med installation,
utbildning och support där våra medarbetare har
stor branscherfarenhet.

• Felbeskrivning

Kostnadsförslag
• Arbete/delar från valfri reservdelskatalog
• Transportstyrelsen fordon/ägare
• Print/PDF-mail

Beställning av kund
• Arbetsorder
• Accept via mail/påskrift

Tidsbokning
• Inbokning i tidplaneringen
• SMS-bekräftelse till kund
• Beställning av delar
• Klarmarkering på order syns

Referenser

• SMS-påminnelse dagen innan

På www.infoflex.se/referenser kan du läsa
om hur våra nöjda kunder upplever
programmet.

Inlämning av fordon
• Arbetsorder

Reparation/service
• Avstämning tidsstämpling

Vill du ha en webbdemo?
Kontakta oss på 08-792 64 60
eller info@infoflex.se så visar vi
dig hur programmet fungerar.

• Kundmeddelande SMS/mail vid behov
under arbetet
• Klarmarkering i kalendern
• SMS-bekräftelse till kund: Fordon klart

Utlämning av fordon
• Tidsstämpling av arbete
• Betalning via kassa eller fakturering
• Kontantnota/faktura

Historik/statistik
• Fordonshistorik
• Mekanikerstatistik

E N E S T E DT. S E

Infoflex Data är en leverantör av affärssystem med
inriktning på återförsäljare, verkstäder och grossister
i fordonsbranschen. Vår affärsidé är att med effektiva
IT-lösningar bidra till ökad lönsamhet för våra kunder.
Infoflex Data är rikstäckande med huvudkontor
i centrala Stockholm och lokalkontor i Lund, Örebro,
Östersund och Luleå.

Luleå

Jobba smartare, inte mer.

Östersund

Stockholm

Örebro

Lund

Affärssystem för fordonsbranschen

Infoflex Data AB
Sankt Eriksgatan 58 | 112 34 Stockholm
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