E n e f f e k t i v h e l h e t s l ö s n in g f ö r
administration av en teknisk reservdelsbutik
och verkstad
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FÄ RDIG TÄ NK T L Ö SNIN G
FÖR EXPERTER INOM
Foto: Alppilan Autohuolto Oy

LÄTT ATT TA I BRUK
SOM WEBBVERSION

FuturSoft-programmet gör det
enkelt och effektivt att administrera en reservdelsbutik och
verkstad. Programmet är utvecklat i nära samarbete med experter inom reservdelshantering och
verkstad, och därför utger det en
spjutspets inom branschen.
FuturSoft har redan idag över
5000 användare inom bil- och
maskinbranschen.
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uturSoft-programmets utveckling utgick från kundernas önskemål att på
ett ännu bättre sätt kunna svara mot branschens behov.
Informationsmängden inom
branschen växer stadigt, behoven att kunna ansluta till de
egna leverantörerna växer,
e-handel med egna kunder
ökar, ekonomiförvaltningen är
i realtid och möjligheterna att
kunna följa lönsamheten i realtid har blivit allt mer viktigt i
samband med att marginalerna
har minskat.

Det viktigaste vid anskaffning av
nya programvaror är att snabbt
kunna ta fördelarna i bruk på
företaget, och det möjliggörs av
smidig användning av programmet
som webbversion. Informationen är i
tryggt förvar och alltid till hands via
serversalen.
• Möjlighet att föra över
existerande data (t ex från Excel)
• Utbildning på plats, vid behov
• Anpassning av funktioner allt
efter företagets behov
• Kan användas var som helst via
en internetanslutning
• Support och kontinuerligt
underhåll

TEKNIK
En noga genomtänkt helhet
Foto: Fixus Espoo

Till utmaningarna inom reservdelsbranschen hör effektiv administration av enorma datamängder. Elektroniska
reservdelsförteckningar och prislistor innehåller hundra
tusentals artiklar. Administration av olika kategorier av
varor, rätt prissättning för olika kundgrupper och effektiv lagerhållning samt en snabb och säker hantering
av beställningsvaror är betydande nycklar för en framgångsrik reservdelshandel. Dessutom kräver en effektiv
försäljning till grossister tillgång till elektroniska förbindelser till kundverkstäderna.
Det krävs effektiva rutiner, uppdaterade reservdelsdata samt en felfri fakturering av en verkstadsverksamhet som teknifieras allt mer, en fordonspark som
ständigt förnyas och där arbetet blir allt mer krävande.
Uppföljning av arbetstidens effektivitet, uppdaterade
reservdelsdata samt en felfri fakturering är framgångsfaktorer för en modern verkstad. För att tillfredsställa
kundernas allt högre ställda krav, krävs det av verkstäderna att kunna ta vara på fordonets och kundens uppgifter som t ex en noggrann servicehistoria, fordonets
tekniska data samt automatiska informationsmeddelanden per SMS.
Gemensamma behov för företag inom branschen är
lättanvända anslutningar såväl inom ekonomihantering som reservdelsförteckningar, bankkontakter som
programvara för betalkort. Programmet kan anslutas

till ett mycket stort utbud av olika programvaror använda inom branschen, som exempelvis nätfakturering,
streckkodslösningar som även till lagerrobotar.

Den här broschyren beskriven de vanligaste funktionerna i programmet. Be om en demo som kan
identifiera vilken lösning som passar ert företags
behov bäst.

ANDRA EGENSKAPER I PROGRAMMET:
• Tydlig layout och ett
enkelt användningssätt
• Effektiv
hanteringslösning av
inköpsfakturor

• Effektiv databaslösning
• E-post integration
• Servicebokning via
nätet

• En högt utvecklad
anpassningsförmåga

Elektronisk
ekonomiförvaltning

Elektroniska
reservdelsförteckningar

Elektronisk
arbetsinformation

Elektroniska
prislistor

Kontakt med egna
återförsäljare

Programmet är gjort för att
passa för företag av olika
storlek. Antalet användare
i systemet kan variera från
en enda till ett hundratal.
Systemet kan bestå av olika
serviceställen, som kan vara
i kontakt med varandra i
realtid.

Elektroniska
beställningssystem
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RESERVDELAR

S

NABBHET OCH EFFEKTIVITET
OCH KÖP AV RESERVDEL AR
Foto: Fixus Espoo

Det viktigaste i reservdelshandeln är snabba åtgärder och
exakthet. Vid försäljningstillfället är det av yttersta vikt att
ha kontroll förutom på de egna
priserna, lagersaldot och produktinformationen, men även att
ha direkt tillgång till data från
leverantörer utan onödiga mellanhänder. En stor del av reservdelshandeln utgörs av direktförsäljning, och då är en felfri
beställning och leverans av varan till kunden det viktigaste. I
FuturSoft ingår dessa funktioner
som en helgjuten helhet.

4

E

n typisk försäljning av reservdelar börjar med att
klargöra rätt bilmodell,
söka efter rätt reservdelar och
individuell prissättning. Priserna
i programmet hålls alltid aktuella med hjälp av leverantörernas
prisuppdateringar, och under
kundgrupperna är det enkelt att
placera överenskommen prissättning.
Reservdelarna i sin tur förs
direkt in i programmet via de
vanligaste elektroniska reservdelsförteckningarna. En del av
varorna återfinns i det egna lagret, andra måste beställas. Hantering av direktbeställda varor
sker smidigt med hjälp av pro-

FÄRDIGA KONTAKTER TILL
LEVERANTÖRER
Till programmet finns att få
anslutningar bl.a. till följande
leverantörer:
• Arwidson Oy
• Atoy Automotive Oy
• JA-Yhtiöt
• Isojoen Konehalli Oy
• Kaha Oy Ab
• Koivunen Oy
• Motoral Oy
• Robert Bosch
• Sandman & Nupnau Oy Ab
• Örum Oy Ab

AV FÖRSÄL JNING

KAN UTÖKAS EFTER
FÖRETAGETS BEHOV
• Elektroniska anslutningar till
egna reparationsverkstäder

grammets beställningsfunktion, som svarar för varornas
leverans ända fram, och till och med av textmeddelandet
till beställande kund. Det är enkelt att debitera kunden
för själva försäljningshändelsen med hjälp av det integrerade programmet för betalningsterminaler, eller alternativt använda sig av möjligheten till nätfakturering.

Med tillägsmoduler en omfattande helhet
En heltäckande lösning med tilläggsmoduler
I programmet kan även streckkoder tas i bruk såväl vid
försäljning som vid inventering, allt efter företagets behov. Om så önskas kan etikettering och streckkodning av
varor göras i samband med ankomsten till lagret. Systemet kan utökas exempelvis med hantering av inköpsfakturor, som kan svara för inkommande pappersfakturor såväl som nätfakturor. Slutligen kan materialet föras
direkt över till många olika bokföringsprogram.

• Tjänst för prisjämförelse
• Trådlös insamling av data
• Maskinhandelns funktioner
• Uppföljning av serienummer
Läs om de mångsidiga
standardfunktionerna på
broschyrens baksida.

Försäljaren kan söka efter rätt reservdelar på skärmen
med hjälp av kundens registreringsnummer. Han
kan kontrollera importörens lagersaldo och göra
beställningarna direkt på sin kassa-arbetsstation.

Hantering av
reservdelar
i den
elektroniska
katalogen

Förslag på order
enligt lagersaldo

Individuell
prissättning
av varor

Elektronisk
beställning av
importörer

Hantering av
offerter

Ankomst till
lager och
godkännande

Beställning
av
beställningsvaror från
importören

Automatiserad
leverans av
direktförsäljningsvaror

Kontantförsäljning,
kortförsäljning,
försäljning med
följesedel,
fakturering

Färdigställt
bokföringsunderlag

Programmet svarar för en sammanhängande datahantering mellan försäljning, inköp och lager.
När en vara är beställd åt kunden svarar programmet för inköp vid rätt tidpunkt, och vid behöv
även av sändning av SMS-meddelande till beställaren, då varan ankommer till lagret.
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V E R K S TÄ D E R O C H S E R V I C E S TÄ L L E N

EFFEKTIV

VERKSAMHET
AV HÖG K VAL ITET T ILL

Elektroniska
reservdelskataloger
och prisuppgifter

Kostnadsförslag

Jobbinformation
mm. Autodat

Tidsbeställning

Arbetsorder

Kontantförsäljning
(Blackbox),
Kortförsäljning,
Fakturering

Servicehistoria

Bilregistret –
fordonsuppgifter

SMS-meddelanden
från service

Färdigställt
bokföringsmaterial

STANDARDFUNKTIONER
FÖR REPARATÖRER OCH
VERKSTÄDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modulen för tidsbeställnings underlättar verkstadens planering av arbetsdagen.

Dagens kunder kräver mycket serviceutrymme på
servern. Förutom att moderna fordon kräver mycket
tekniska data för reparation och ett mångsidigt kunnande, sätter även kundservicen allt högre krav.
Status på service måste kunna följas i realtid. Kostnadsförslagen måste stämma och servicearbetena
måste bli färdiga i tid.

D

et måste bli tid över för att serva kunden på ett
individuellt sätt och kunden måste få en tydlig
specificering av arbetet. Nya krav från kunderna
har fört med sig stora möjligheter för företag inom branschen. Verkstäderna måste ha allt mer utvecklade verktyg för att administrera arbetena. Mängden information
har växt enormt och administrationen av den har blivit
svår. Nu kan alla experter utföra sitt kundarbete på ett
högkvalitativt sätt med hjälp av FuturSoft-programmen.
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•
•

Tidsbokning
Hantering av kostnadsförslag
Hantering av arbetsorder
Hantering av
reservdelsprislistor
Hantering av arbetsskeden
Hantering av arbetspaket
Uppföljning av arbetsider
Elektronisk följesedel
Stämpling av montörernas
arbetstid
Fordonens servicehistoria
Verkstädernas rapportering

Verktyg för ett lönsamt företagande
Verksamheten på en verkstad måste vara ekonomiskt lönsamt,
om så bara för att den ska kunna upprätthålla nödvändiga
fackkunskaper och utrustning för att kunna reparera nya fordon.
Det krävs alltså att pengarna omsätts snabbt, en fungerande och
säker prissättning, en noggrann timdebitering och en effektivt
utförd införskaffning av reservdelar. Bokföringskostnaderna
måste dras ner till ett minimum och den ekonomiska
uppföljningen måste ske snabbt. När tillgängliga data alltid är
uppdaterade, kan verksamheten även utvecklas.
En lönsam verksamhet förutsätter även ett gott samarbete
med leverantörer. Deras prislistor måste kunna användas i
systemet, så att prissättningen är aktuell och ingen onödig
tid går åt till att leta efter reservdelar. FuturSoft innehåller ett
stort antal funktioner, med vars hjälp alla varor och arbeten kan
hanteras via programmet och säkerställa ett felfritt agerande.
Även överföring av data från verkstädernas elektroniska förteckningar och program i reservdelsbutiker är enkelt. Dagens kund är
beredd att betala för en sakkunnig service av hög kvalitet.

VERK STÄDER
Så här kan du hantera ett arbete med futursoft:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunden reserverar tid för service. Arbetsledaren godkänner jobbet i den elektroniska tidsbokningen och sparar
samtidigt uppgifter om service och fordonet.

Innan kunden anländer kan arbetsledaren gå igenom exakta
fordonsuppgifter via Bilregistret och beställa rätt reservdelar med hjälp av den elektroniska reservdelsprislistan
och samtidigt säkra tillgången. Med andra ord, se till att
allt är klar då kunden anländer.

När kunden anländer finns en färdig arbetsorder, där kunden kan kontrollera och bekräfta att alla reparationsarbeten och fel är angivna.

Med hjälp av arbetsorden säkras, att alla överrenskomna uppdrag blir reparerade och alla utförda arbeten och
materiel blir inskrivna allt eftersom arbetet fortskrider.
Ytterligare felaktigheter som observerats skrivs in på
arbetsorden, då även kunden kan se dem. Med hjälp av
arbetsorden kan man följa per montör, vem som har utför uppdraget och hur mycket tid som gått åt för de olika
arbetena.

Kunden får ett SMS-meddelande då arbetet är bokfört
som avslutat. Arbetsledaren kontrollerar att alla uppkomna kostnader är angivna. När kunden anländer kan arbetsordern gås igenom och debiteras kontant eller med hjälp
av betalkortsprogrammet. Ordern kan även vid behov faktureras.
Vid nästa service kan fordonets och kundens uppgifter användas, och på ett enkelt sätt se fordonets servicehistoria.
Uppkomna kvitton och fakturor utgör ett färdigt underlag
till bokföringen, som företagaren kan leverera till bokföringen antingen elektroniskt eller i pappersform.

Foto: Adita Oy, Alppilan Autohuolto Oy och Keuruun Auto
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Standardfunktioner

• Hundratals olika rapporter
• Anpassningsbara rapporter och möjlighet att göra
nya rapporter
• Kundpost och produktion av följebrev
• Anslutningar till elektroniska
reservdelsförteckningar

• Mångsidig kassaförsäljning inklusive Blackbox myndighetskrav
• Följesedelförsäljning, fakturering och
samlingsfakturering
• Hantering av kundorder, produktreservationer
• Hantering av offerter
• Kundreskontra, inkassofakturor
• Kassarapporter
• Anslutning till bankprogram
• Mångsidig prissättning och standardrabatter
• Elektronisk uppdatering av priser
• Grupperingar och paket i flera nivåer
• Produktion av inköpsorder
• Lagerövervakning
• Automatiska påfyllnad av lager med larmgränser
• Inventeringsfunktioner
• Definiering av användarrättigheter

Tilläggsmoduler
• Kundernas boknings- och servicebok på nätet
• Gränssnitt mot betalningsterminalens
programvara
• Elektronisk sändning av fakturor
• Leverantörsreskontra med hantering av
nätfakturor
• Gränssnitt mot ett flertal bokföringsprogram
• Central administration av flera serviceställen
• WinCabas-anslutning
• Flerspråkig support

Molntjänster – vy

UTIK
WEB-B

-

Kund

LEVERANTÖRSRESKONTRA

LINGS
PPSAM
U
N
A
WL
INAL
TERM
G

KTURERIN
ELEKTRONISK FA

SMS-ME

E-POSTION
AUTOMAT

Kundservice

DDELAN

DEN

Verkstad A

Verkstad B
SMS
Ekonomisk
förvaltning

FuturSoft Oy
Lars Soncks båge 16
02600 Esbo
Tfn 0207 288 730
www.futursoft.fi

Reservdelsförsäljning

Läs mera pä: www.futursoft.fi
Ta kontakt: aspalvelu@futursoft.fi

