Fördelar för användarna
Beställare

• Minskar risken för missförstånd
mellan kund och leverantör vilket
ger trygghet och färre problem
• Slipp de jobbiga ”dubbelkolla
var min leverans är”-samtalen
• Tydliga fakturaunderlag

Förare

• All information direkt i appen
• Ring dina kontaktpersoner
direkt från appen
• Skapa kompletterande ordrar ute
på fältet och avlasta trafikledaren
• Registrera arbetad tid och
kostnader i appen
• Fotografera färdiga leveranser
eller eventuella störningar och
koppla bilderna till aktuellt jobb
som ett bra underlag
• Spara tid genom att slippa leta
borttappade noteringar, tidssedlar och kontaktuppgifter etc.

Trafikledare

• Skapa och hantera arbetsordrar
på din PC eller i din mobilapp
• Få översikt över samtliga jobb
(information, kartor, bilder)
på ett och samma ställe

Appen för enkel och effektiv transporthantering

• Ha kontroll över var förarna befinner sig samt vilka jobb de utför
• Automatisk synk av aktuella tider
och materialkostnader för varje
order
• Granska och godkänna avslutade
ordrar och skicka löpande vidare
till fakturering

Administratör
• Tydliga underlag – materialmängder
och sammanställda timmar underlättar för fakturering samt spar tid
• Proof-of-delivery – bilder kan
skickas med fakturan
• Aktuellt littera-/referensnummer
direkt på fakturorna

Ägare
• Mindre tid på administration
och fakturering i och med tydliga
underlag
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Vad sägs om 30 timmar
mindre administration
i veckan?
Workify är verktyget som hjälper dig at t hantera
dina transpor ter på et t enkelt och ef fektiv t sät t.
Workify ger dig överblick och full kontroll över
hela kedjan – från kundorder och planering till
utförande, avrappor tering och fakturering.

Varför Workify?

• DET ÄR E NKELT – du kan hantera dina

transporter var du än befinner dig, via
Workify-appen i mobilen eller via din PC.
Enkelheten i systemet har vi fått fram
genom att utveckla appen tillsammans med
några av de främsta företagen i branschen.

• DU SPAR TID – alla i teamet spar tid
med Workify (planeraren, föraren och
administratören), ett medelstort åkeri
kan spara över 30 timmar i veckan
i minskad administration.
• DU FÅR KONTROLL – du har översikt över
samtliga dina jobb och kontroll på hela
flödet från kundorder till faktura.
• DU UNDVIKER FEL – allt loggas digitalt,
all data följer med i systemet från order
till fakturering, du slipper manuellt arbete
med att tyda handskrivna lappar och leta
körjournaler.
• DET ÄR PRISVÄRT – Workify underlättar
tillvaron för dig, dina kunder och med
arbetare för endast en tia om dagen.

Orderprocessen i Workify

1. PLANERA

SKAPA – Trafikledaren tar
emot en order från kund
och planerar därefter upp jobbet
i Workify.
TILLDELA – Trafikledaren delar ut
jobbet till en tillgänglig förare.
Föraren får en avisering om
tilldelat jobb via en push-notis
i sin mobil och meddelar att han
mottagit uppdraget. Trafikledaren
får en avisering om detta.

2. GENOMFÖRA

Föraren får alla detaljer
han behöver i Workify
för att kunna utföra jobbet.
När jobbet är utfört klarerar
föraren uppdraget.
Trafikledaren får en avisering
att jobbet är klart och kan
meddela kund.

3. GRANSKA

Trafikledaren granskar
att jobbet är korrekt
utfört och godkänner jobbet.
Underlaget går per automatik
direkt till fakturering.

4.

FAKTURERA

Administratören printar
snabbt och enkelt ut
snygga och korrekta faktura
underlag till den ordinarie
fakturahanteringen.

