MobiU uCore
Maximera ROI:t med ett verktyg anpassat för just ert företags unika processer
Alla företag jobbar utifrån sina unika processer
framtagna för sin unika verksamhet.
För att få maximal vinning av att införa mobila
verktyg i ett företag skall givetvis dessa verktyg
anpassas utifrån dessa unika verksamhet och
processer.
Anpassas till er verksamhet
Många av våra kunder har tidigare haft mobila lösningar men känt att dom behövt anpassa sig till lösningen och inte tvärtom.
MobiU uCore följer befintliga processer inom företagen och skapar möjligheter för att ytterligare effektivisera dessa genom att presentera samt samla in
relevant information på ett enkelt sätt för medarbetaren på fältet.
Förenkla administrationen
Genom att data matas in endast en gång och ofta så
nära informationsinhämtningen på fältet som möjligt
minimeras administrations samtidigt som säkerheten
att datan är rätt multipliceras många gånger om med
minimerat inmatningsflöde.

Det kan vara checklistor, artikel- samt prislistor,
kundinformation eller andra typer av data. Att kunna
avrapportera direkt ute på fältet ökar effektiviteten
avsevärt samt minskar ofta klimatpåfrestningen då
tex färre antal mil behöver köras för en servicekår.
Enkel integration
MobiU innehåller ett kommunikationsgränssnitt för
överföring av data mellan företags befintliga bakomliggande system och medarbetarens mobil. Detta
minskar ytterligare administrationen samt höjer säkerheten i datan för företag.
Kraftfullt verktyg
Med MobiUs kraftfulla rapporteringsverktyg kan företagen enkelt få ut relevant data som annars kan
vara svårt att få ut ur bakomliggande system.
MobiU kan även visa kartbilder vilket många system
ej hanterar idag.
Betala per användare
MobiU är en tjänst och kunderna kan enkelt addera
användare allteftersom verksamhet ökar.
Betalning sker per användare och kvartal vilket gör
det enkelt att komma igång även i liten skala.

Affärskritisk data
MobiU-applikationen innehåller mall-fönster för er att Kom igång med MobiU och effektivisera
fylla med just er specifika affärskritiska data.
verksamheten idag!
DETTA INGÅR:
Valbara moduler i
MobiU uCore:
Artikelregister
Kundregister
Projektstatus
Checklistor
Ordertagning
Egenkontroller
Tidsrapportering

Reseräkning med bild
Arbetsorder hantering
Lagersaldo i realtid
Lagerhantering
Checklistor
Bilmil
Stöder följande OS:
iOS
Android
PC/Mac
MobiU AB
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Pris:
400kr per användare
och månad vid årsvis
fakturering.

Support
Tillgång till support vardagar mellan kl. 08:0017:00.

500kr per användare
och månad vid kvartalsvis fakturering.

Ni som väljer att
administrera i MobiU
rekommenderas att använda PCs eller plattor.

Engångs anpassningar
tillkommer.

Email: hello@mobiu.se
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www.mobiu.se

