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ePocket Solutions introduserer nå en komplett elektronisk kjørebokløsning til Handymankunder. ePocket Handyman er ledende i Norge på håndholdt løsning for serviceteknikere
og har i flere år samarbeidet med flere leverandører av elektronisk kjørebok. Vi har nå en
komplett og helintegrert løsning for å gi deg som ønsker én leverandør for begge disse

HANDYMAN

TRIPLOGS

ePocket Handyman elektronisk kjørebok.
MER ENN 1500 KUNDER
OPPLEVER FØLGENDE
FORDELER MED HANDYMAN

funksjonsområdene.

Målet er å fange data som oppstår i kjøreboken direkte og gi brukerne mulighet for å knytte
dette til riktig ordre ute på Handyman. Alle som bruker ePocket H
 andyman og har
TriploGS kjørebok installert i sine kjøretøy, kan bruke denne koblingen.
SLIK FUNGERER DET

TriploGS kjørebok registrerer turer og samler data fra dine næringskjøretøy. Et enkelt

Rask implementering og utrulling.

grensesnitt i Handyman henter data direkte fra kjøreboken, lar deg velge de rette turene

Enklere administrasjon.

og knytte dette til riktig ordre i Handyman. Handyman vet hvilken bil som disponeres av

Høyere produktivitet.
Standardiserte arbeidsprosesser.
Raskere fakturering.
Høyere servicekvalitet.
Reduserte servicekostnader.
Høyere kundetilfredshet.
Bedre dokumentasjon.
Mindre papir.

den enkelte tekniker. Når dette er gjort vil informasjon om hva kjøreturen gjaldt føres i
kjøreboken. Dermed er kjøreboken og ordren korrekt utfylt.
HVA ?

TriploGS er en elektronisk kjørebok hvor
kjøringen registreres automatisk i
systemet, komplett med adresser, antall
kjørte kilometer og tidsforbruket på
distansene.

FOR HVEM ?

TriploGS er et system for de som
benytter yrkesbil, firmabil eller egen bil i
arbeidet. Med TriploGS vil man enkelt få
en bedre kontroll og dokumentasjon på
kjøringen.

FUNKSJONER

Rapportering tilpasset Skattemyndighetenes krav.
Enkel og personlig tilgang til systemet via Internett.
Automatisk opphenting av data.
Mulighet til å skille mellom yrkeskjøring og privatkjøring.
TriploGS gir deg daglig eller månedlig oversikt over dine turer.
Mulighet for å sette opp formål med turen.
Mulighet for å sette opp utgifter forbundet med turen.
Muligheter til å gi tilgang til eller stenge for muligheten til å redigere kjøreturene.
Du kan enkelt ta ut rapporter som viser yrkeskjøringer eller privatkjøringer.
Rapportene kan tas ut som: HTML, PDF, Excel, eller E-Post.

MOBILE SOFTWARE FOR FIELD SERVICE

QUICK · SMART · EASY

Velg en eller flere turer fra
Handyman Triplog GS.

1

2

Turen merkes som opptatt,
og nye turer kan registreres.

Sjekk at de registrerte data er

3

korrekte.

HANDYMAN TRIPLOGS
QUICK · SMART · EASY
To løsninger fra én leverandør.
Svært enkel installasjon.
Helintegrert løsning.
Markedets beste totalpris.
Mulighet for null bindingstid.
Support 0800-1600.
Inkludert SIM-kort og roamingkostnader.
Mulighet for å legge til funksjoner.
Assistanse ved tyveri.

TA KONTAKT MED OSS:
ePocket Solutions: 22 79 76 11
epost: salg@epockethandyman.no
internett: www.epockethandyman.no
WWW.EPOCKETHANDYMAN.NO

ePocket Solutions

Handyman

www.ePocketHandyman.com

