
”ProcessManagerin suuri etu on joustavuus. Nyt en ole enää sidottu toimistoaikoihin 8 ja 16 
välillä. Kaikki hoidetaan verkossa. Minun ei myöskään tarvitse käyttää useita eri järjestelmiä. 
Henkilökunnan ja minun käytössä on yksi ja sama järjestelmä. Tämä helpottaa jokapäiväistä 
työtä huomattavasti.”

Mike Tujik, Vanda Acars Ab omistaja

”ProcessManagerr on ollut hyvin tehokas koskien ajanhaaskauksen vähentämistä 
toiminnassani. Olen optimoinut varastonhallintani jonka seurauksena hallinnolliset työt ovat 
vähentyneet ja läpimenoaika työn vastaanotosta luovutukseen on lyhentynyt. Tämä ei ole 
ainoastaan oman yritykseni vaan myös asiakkaitteni etu.”

Fredrik Andersson, Göteborgs bilskadecenter omistaja

ProcessManager 
– näin ohjaat toiminnan oikeaan suuntaan

Maalaamot:
■ Ajan- ja materiaalinsäästöt

■ Helppo hallinta

■ Työnhallinnan optimointi

■ Tuottavan työajan taltiointi ja ohjaus: 
työntekijöittäin, työkohtaisesti, 
 yhteensä.

■ Materiaalinkulutus työkohtaisesti

■ Maalaamon tehokas käyttö 

■ Avainasioiden taltiointi  

■ Edistyksellinen varastonhallinta 
 viivakoodilukijan avulla

■ Verkkopohjainen IT-järjestelmä jota 
voidaan käyttää myös älypuhelimilla ja 
tablettitietokoneilla

■ Tekstiviestipalvelu valtuutetuille 
henkilöille 

Peltikorjaamot:
■ Työtilaukset verkossa

■ Hallinnollinen yleiskuva  

■ Tilausten eteneminen ja seuranta

■ Noutojen ja luovutusten täydellinen 
hallinta

Asiakkaat:  
(maalaamon niin halutessa)

■ Työtilaukset verkossa

■ Tilausten eteneminen ja seuranta

■ Tarkemmat valmistumisajat

■ Noutojen tila

Vakuutusyhtiöt:
■ Yhteistyökumppani jolla tehostamis-

työkalu 

■ Pienentynyt sijaisautokustannus

■ Paras mahdollinen asiakaspalvelutaso  

■ Täydellinen töiden seuranta

■ Lyhyet läpimenoajat
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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

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

Externa beräkningssystem 
och faktureringssystem
•  Fakturering och taxerade rapporter

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

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

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

Leverans

 Tarkkuus
  Havaitse varastohallinnan ja 

 tilastoinnin edut
ProcessManager on helppo tapa parantaa toiminnan 
tarkkuutta. Järjestelmä antaa oikean ja yksityiskohtaisen 
tiedon varastostasi ja tuotemääristä. Olet aina askeleen edellä 
suunnittelussasi.

 Yleiskuva
 Hallitse kaikkia toimintoja 
ProcessManager on yksinkertainen ja tehokas tapa hallita kaik-
kia päivittäisiä tapahtumia. Käyttäjäystävällinen valikkorakenne 
antaa nopean yleiskuvan päivittäisestä tilauskannasta, internet-
tilauksista, tietokannoista, avainluvuista ja monesta muusta.

Kaikkia toimintoja voidaan muokata asiakaskohtaisten 
toiveiden mukaisesti.

 Tehokkuus
 Lyhyemmässä ajassa työn 
 vastaanotosta luovutukseen
ProcessManager lyhentää läpimenoaikoja. Tästä hyötyy 
asiakkaat jotka saavat auton käyttöönsä nopeammin, mutta 
myös yrityksesi työnkulku tehostuu ja selkeytyy.

ProcessManager tarjoaa ainutlaatuisen palvelun jossa 
esimerkiksi kuljetusta hoitava henkilö saa tiedon autojen 
valmistumisesta tekstiviestillä, jolloin autojen noudot ja 
palautukset voidaan hoitaa tehokkaasti. Töiden päivittäisiä 
kokonaismääriä voidaan kasvattaa, joka näkyy suoraan 
parantuneena tuloksena.

 Talous
  Säästä aikaa ja kustannuksia 

 tehokkaan työnhallinnan avulla
Joka päivä menetämme tehokasta työaikaa tuottamattomien 
työvaiheiden tekemiseen. ProcessManagerin avulla voit 
kasvattaa tehokkuutta ja vähentää ajanhukkaa. Järjestelmä 
korvaa aiemman manuaalisen työn automaattisella ohjauksella 
joka on kannattava investointi.

 Asiakaspalvelu
  Anna asiakkaillesi mahdollisuus  

tehdä työtilaus verkossa ja seurata  
työn etenemistä

ProcessManager toimii verkossa ja tämä hyödyttää asiakkaitasi. 
Voit halutessasi antaa kirjautumistunnukset asiakkaallesi 
työtilauksen tekemistä varten jolloin heillä on mahdollisuus tehdä 
työtilaukset itse ja seurata niiden valmistumista noutoja varten. 

Näin myös asiakkaasi ovat ajan tasalla töiden valmuistumisen 
suhteen ilman että itse käytät tähän turhaan työaikaasi. Tämä on 
molempia osapuolia hyödyntävä ratkaisu.

PPG tukee yritystäsi lähdöstä maaliin asti. Process-
Manager on ainutlaatuinen IT-järjestelmämme joka 
optimoi yrityksen resurssit ja kasvattaa tuottoja. Voit 
käyttää järjestelmää nopeasti myös älypuhelimes-

Kaikki toiminnot ovat nähtävissä järjestelmässä. Voit hakea järjestelmästä kaikki olennaiset tiedot 
ajankäytöstä, materiaalinkulutuksesta, tuotosta j.n.e.

tasi tai iPad:istä saaden ainutlaatuisen ja arvokkaan 
yleiskuvan niin työkohtaisesta materiaalinkulutuk-
sesta kuin edistyksellisestä varastohallinnasta. 
Tämä luo lisäarvoa yrityksen koko toiminnalle.

Näin ProcessManager  toimii: 
ProcessManager 
monen edun IT-järjestelmä
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Tilausten hallinta
• Kaikkien tilausten seuranta – tulevat ja työn alla olevat
• Työmääräimen automaattinen luonti
• Tekstiviestipalvelut valtuutetuille henkilöille
• Ennalta asetetun työjärjestyksen 
 muokkausmahdollisuus tarpeen mukaan

Varastohallinta
• Edistyksellinen varastotilastointi ja ylläpito
• Verkkopohjainen varastohallinta viivakoodilukijalla
• Automaattinen uudelleentilaustoiminto
• Maalien ja maalaustarvikkeiden hallinta

Vauriolaskentaohjelmat 
ja laskutusohjelmat  
•  Laskutus ja raportointi

Ajan rekisteröinti
• Tuottava työaika työntekijöittäin
• Helppo työntekijähallinta
• Helppo loma- ja poissaolohallinta
• Tarkka avainasioiden raportointi

PaintManager
• Materiaalikulutuksen arviointi
• Optimoitu variaatiohaku
• Maalausmenetelmän ja hallinnan 
 tehostaminen

Ajanvaraus 
• Tehtävissä suoraan yrityksen 
 kotisivulta
• Yksinkertainen valikkorakenne
• Nouto- ja valmistusaikatoiveen 
 täyttömahdollisuus

Töiden 
luovutus


