MobiU uField
Smartare hantering av arbetsordrar via mobilen

DETTA INGÅR:

Med MobiU får ni full koll på
alla ordrar och ökar omsättningen genom att alla arbeten och ingående material
enkelt återrapporteras via
medarbetarnas uField app.

Funktioner i MobiU uField:
Kundregister
Produktregister
Arbetsordhantering
Översikt på alla ordrar
Bild kopplad till arbetsorder
Dagbok / tidsrapport
Egenkontroll

Tjäna mer pengar
Tänk att ständigt kunna se vilka
uppdrag som utförts inklusive
nedlagt tid och specificerat
arbete/material.
Allt blir spårbart och faktureringen kan ske direkt efter avrapporterade
Ni ökar likviditeten i bolaget
samt får nöjdare medarbetarna
samt inte minst nöjdare kunder.

Lättarbetat verktyg
MobiU är framtaget med tanke
på att medarbetarna på ett så
enkelt och snabbt sätt som
möjligt ska få koll på samt rapportera sitt arbete. En registrering går på under 30 sekunder.
Enkel hantering
Med MobiU får ni full koll på
verksamheten och kan om då
önska koppla informationen till
bakomliggande affärssystem.
Detta minskar administrationen
enormt för många företag.

Tilläggsfunktioner
MobiU är modulärt uppbyggt
Förenkla för medarbetarna
och kan adderas med tilläggsAtt minska den administrativa
funktioner såsom PDF-fakturehanteringen ligger högt upp på ring via email. Att kunna erhålla
många företagares önskelistor. information och avrapportera
direkt ute på fältet ökar effektiMobiU gör just detta med dom viteten samt säkerheten i ininbyggda funktionerna för enkel formationen avsevärt.
inmatning och fördelning av
arbetsordrar samt uppföljning. Betala per användare
Medarbetarna ser dagens ord- MobiU är en tjänst och använrar och rapporter tid samt ardare kan enkelt adderas alltbetsuppgifterna direkt i
eftersom verksamhet ökar. Bemobilen.
talning sker per användare vilket gör det enkelt att komma
Ni får total koll på alla ordar och igång i såväl liten som stor
inget hamnat mellan stolarna. skala.
MobiU AB
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Email: hello@mobiu.se
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Tilläggsfunktioner i MobiU:
Fakturering - PDF via email
Stöder följande operativsystem:
iPhone
Android
Windows (Chrome-browsern)
Mac (Safari och Chrome browser)
Övriga vid förfrågan.
Pris:
250 kr per användare och månad
vid årsvis fakturering.
300 kr per användare och månad
vid kvartalsvis fakturering.
Eventuella engångs anpassningsinvesteringar tillkommer.
Support
Tillgång till support vardagar
mellan kl. 08:15-17:00.
Övrigt tid mot utökat servicekontrakt
Ni som väljer att administrera i
MobiU rekommenderas att använda
PCs eller plattor.

www. mobiu. se

