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Genialt enkelt
Når vi for tre år siden begynte utviklingen av Verendus program

Trenden er tydelig, flere og flere selskaper går over til web-baserte

kontaktet vi syv svenske bobil- og campingvognforhandlere for å

tjenester. Dette er nettopp grunnen til at alle våre produkter er

lytte til hvordan de digitalt ville administrere sine salgsprosesser.

web-baserte fra begynnelsen, noe som gjør at dere som brukere

Resultatet er Verendus er skreddersydd til bobil-og campingvogn-

har tilgang til all informasjon via alle datamaskiner, nettbrett og

bransjen, og etter lanseringen er Verendus brukt av omkring 70 %

mobile enheter i verden som har internett-tilkobling.

av Sveriges forhandlere og flere i Norge. Akkurat som Salgsstøtten
er Verkstedsprogrammet utviklet sammen med forhandlere som

Våre produkter blir kontinuerlig oppdatert med etterspurte funk-

tenkt, hatt ideer og krav. Allt for å leve opp till den spesielle situas-

sjoner, noe som gjør at du som forhandler alltid kan kjenne deg

jon som finnes på en campingvogn- og bobilsverksted.

trygg med at programvaren alltid er fersk og velutviklet.

Hele grunnideen med Verendus produkter er å tilby dere som er

Det er også viktig å vite at vi er en nøytral aktør i markedet som

forhandlere innen bobil- og campingvognbransjen lettvendte og

samarbeider med hele bransjens interessenter, så uansett hva dere

smidige web-baserte løsninger som alle i firmaet kan forstå seg på

selger eller reparerer så kan dere bruke våre produkter.

uansett stilling og datakunnskaper. Dere kommer i gang samme

pånas specifika behov inom husvagns- och husbilsbranschen.

dag som dere får brukernavn og konto av oss.

Dick Petersson
Daglig leder
+46 739-59 72 55
dick@verendus.se

I samarbeid med

Vad er inkludert i Verendus Verksted?
»» Skape pakker og maler som automatiskt
legges til arbeidsordrer koblet til det som
selges. For eksempel hvis det er bobil/campingvogn, ny/brukt og merke/fabrikat.

til garantisøknad eller forsikringssaker med
tilknyttet bilder.

»» Legg til forhåndsbestemte pauser og arbeidstider for mekaniker. Programmet bruker dette for å tilpasse planlegging av arbeid.

»» Skriv ut arbeidsordre til mekanikern eller
la mekanikern sjekke arbeidsoppgaver direkt i dator/tablett/mobil - programmet er
web-basert for å gi dere frihet.

»» Håntere reservedeler og material i lager,
lagerplasser, bestillingspunkter og se vad
som skall bestilles fra leverandør.

»» Leveringsinformasjon kan sendes fra Salgstøtten til Verksted for enkel planlegging av
salgte kjøretøy.

»» Angi ulike betalere på samme arbeidsordre og se en fordeling av kunde-, garanti-,
forsikrings- og interne jobber.

Planlegging
»» I kalenderen, som er knutepunkten i Verkstedsprogrammet planlegger dere arbeid
og knutter disse til forskjellige mekaniker.

»» Velg å se det som er planlagt i kalender
over måned, uke eller dag. Dere får hurtig
en samlet bild på vad som er planlagt og når
neste ledige tid for et arbeid finnes.

Arbeidsordre
»» En arbeidsordre kan lages på noen minutter; kunderegistre og kjøretøyslager er det
samme som i Salgstøtten.
»» Flera bransjespesifikke funksjoner finnes
når dere lager arbeidsordrer. For eksempel
ferdige maler for ankomst og innbytte.

Prisforslag
»» Skape profesjonelle prisforslag till kunde
med material og arbeide. Skriv ut direkt eller
send med e-post.

Garanti/Forsikringssak
»» Håntere garanti- og reklamasjonssaker på
en enkel måte. Se vad som er godkjent/ikke
godkjent og betalt/ikke betalt.
»» Skape utskrifter/dokumenter for å bruke

Håntering av material

Digitale protokoll
»» Samle all informasjon på en og samme
plass. Innbyttesprotokoll og fukttest sjekkes direkt i programmet og er mulig at åpne
igen.

Annet nyttig
»» Leveranser, ankomstkontroller og kontraktsendringar blir sent fra Salgstøtte til
Verksted.
»» All informasjon søkbart via vår
”supersøk”-funksjon.

“Noen av de mange fordelene med
Verendus er at det er web-basert og
gir alle prislister for oss.”
Mickael Danielsson, VD, Camp4you

Brukere
“Brukervennlig med god
oversikt og alle selgerne
var i stand til raskt begynne
å bruke programmen.”
Thor Kristian Nyhagen,
Daglig leder, Tekno Maskin

“Verendus har forenklet vår salgshverdag. Vi har full kontroll på
lager og kunder. Genialt og enkel”
Frode Tørvik, Salgssjef, Cabo

“Seriøst, godt planlagt,
designet for campingbransjen og god støtte.”
Andre Øvstegård, Daglig leder,
Nor Camp AS

“Det tok ikke lang tid å sette seg inn i programmet. En fordel er at menneskene bak
programmet har bakgrunn fra caravanbransjen og skjønner hva vi driver med.”
Rune Lysaker, Daglig leder, Mysen Caravan

Nå med utvidet
integrasjon med
Salgstøtten!
I tillegg till delt kjøretøy og kunderegistre kna
dere direkt vid salg lage en arbeidsordre til Verksted fra Salgstøtten. Vad har dere lovet kunden
og vad skall gjøres. Endring på kontrakten sendes
til Verksted. Full kontroll på leveringer og inkommende kjøretøy

Nyheter September
Digital fukttest

Ny arbeidordre

»» Lage og sjekke fukttester dirket i programmet. Lagres til kjøretøyet.

»» Helt nytt utseende for arbeidsordre. Enda
enklere når dere lager arbeidsordre og
kostnadsforslag.

»» Skriv ut eller send med e-post.

»» Allt-i-ett, med modernt grensesnitt.

Digitalt innbyttesprotokoll
»» Lag et digitalt protokoll for innbytte
kjøretøy og send till Verksted eller skriv ut
till kunde.

Kort om Verendus Verksted

01. Web-basert

02. Brukerkonto

03. Gjennomgang

Åpne og arbeide i Verendus

Vi lager ubegrenset med brukerkonton.

Vi gjør en gjennomgang av program-

program fra alle enheter som har

Mekaniker, arbeidstider og pauser som

met via telefon eller på plass hos dere.

en internet-tilgang. Fra din dator,

skall vises i kalender kan dere enkelt just-

Manualer finnes i systemet som dere

tablett eller mobil.

ere på egen hånd.

kan følge.

04. Dele informasjon

05. Tilpasset
for er bransje

06. Oppdateringer

Newsfeed, lager og kunderegister

Vi har stor erfaring av bransjen og

er delt med Salgstøtten. Notater om

utvikler systemet i samarbeid med

endringer i kontrakt er sent automatisk

forhandlere, leverandører og finan-

til Verkstedet.

sieringssellskap.

07. Daglig Back-up

08. Prislister

09. Profesjonelt

Ingen kostnad for server siden allt er web-

Vi forbereder deres konto med prislister

Forbered profesjonelle forslag og ar-

basert. Vi tar daglige back-uper som lagrer

fra de campingvogn og bobilsleverandør-

beidsordre. Skriv ut eller send med e-post.

informasjonen fra deres konto.

er dere bruker. Listerne oppdateres

Ta del av de nye funksjonene og forbedringene som vi lanserer fortløpende uten ekstra
kostnader. Kom gjerne med forslag! Verendus
vil alltid utvikle nye funksjoner for dere.

fortløpenden.

10. Hurtig start!

11. Bedre kontroll

12. Fri support

Dere kan begynne å bruke Verendus over

Skap underlag for garanti-og forsikrings-

Ring, send e-post eller send en melding i

en dag. Kontakte oss for et test.

saker. Vad er betalt og sent til forsikrings-

systemet så hjelper vi deg med spørsmål

sellskap og leverandør.

og grubling.

Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
Sweden
+46 739 59 72 55
info@verendus.se

