Digitaliser dine
medarbejdere i felten
Designet af danske håndværkere og realiseret af
ExpandIT og Azure
ExpandIT & Microsoft forenkler tidskrævende registreringer
og forenkler forbindelse mellem medarbejdere i marken og
administrationen. På den måde har mange virksomheder
indenfor bygge- og servicebranchen opnået deres fulde
potentiale og har undgået tvister.

Hvem er ExpandIT, og hvilke løsninger tilbyder vi?
ExpandIT er en dansk virksomhed, som i samarbejde med Microsoft tilbyder
rollebaseredeløsninger, der understøtter sælgere, montører og projektarbejdere,
byggeledere, servicechefer og dispatchere samt vores kunders kunder gennem
en online serviceportal. Vi eliminerer ikke blot tidskrævende papirarbejde, vi øger
salg, forbedrer effektiviteten og skaber højere grad af kundetilfredshed.

Kom hurtigt i gang

Effektiv styring
•

Rollebaserede løsningsmoduler,
der tilbyder funktioner målrettet
din virksomheds medarbejdere

•

Overblik over og styring af
projekter og akkorder

•

Kvalitetssikring vha. checklister
og rapportfunktion

Forretningsoverblik og 100%
reduktion af rutinekontrol

•

Intuitiv brugerflade målrettet
faggrupper/roller

•

Ingen genindtastning af
registreringer af fx førsel og
arbejdstimer

•

Byg videre på din IT/Microsoft
investering

Ubegrænsede muligheder I
forhold til opskalering

Hvorfor vælge
ExpandIT og Azure?
•

Brugervenlig tidsregistrering
samt planlægning af opgaver
og projekter.

•

Kraftig reeduktion af tid
anvendt på registrering og
kvalitetskontrol, så der er
mere tid til det, der virkelig er
vigtigt – nemlig kunderne

•

Øget sikkerhed pga. Azures
indbyggede, avancerede
sikkerhedssystemer.

Høj grad af sikkerhed
•

Hurtig og konsistent
vedligehold af Quality
Assurance-procedurer

•

Fokus på overholdelse af GDPR
og backup af data i skyen

•

Sikkerhed for medarbejdere i
felten vha. Eksempelvis tracking
Overholdelse af standarder for
sikker opbevaring af data

”Vi valgte ExpandIT, fordi det opfylder vores tre hovedkrav. For det første integrerer det med Dynamics NAV, for det andet er det
brugervenligt, og for det tredje er det fleksibelt og kan tilpasses vores forretning. Det er et godt produkt, og der var ikke nogen af vores
eksisterende systemer, der var af samme kaliber,” - Jakob Muus, CSO hos Connected Wind
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ExpandIT anvendt på Microsoft Azure effektiviserer
og kvalitetssikrer dine forretningsprocesser
Effektiv, kvalitetssikret registrering sparer
værdifuld tid og ressourcer
•

Kvaliteten af registreringer og datagrundlaget forbedres, da
registreringen kan foretages direkte i marken og på baggrund
af checklister.

•

Registreringstiden reduceres med helt op til 70%

•

Overblik over indtægter, udgifter og timeforbrug på de enkelte
projekter samt sammenkobling af projekter med
spjældopgaver og akkorder sikrer rigtige løn- og
faktureringsgrundlag

•

Med ExpandIT får du:
Innovative og kundespecifikke
løsninger, der er i front både
funktionelt og teknologisk og virker
konkurrencefremmende for din
forretning.

Vi tilbyder:
•

Skræddersyede løsningsmoduler,
så systemet passer præcist til dine
behov, og du kun betaler for det,
du har brug for.

•

Mulighed for at tilpasse løsningen
løbende, hvis dine behov ændrer
sig.

•

Bistand og undervisning i
forbindelse med implementering,
så du får mest mulig værdi ud af
løsningen og dens muligheder.

Du får mere tid til at fokusere på din forretning og dine kunder,
hvilket øger kundetilfredsheden

Høje sikkerhedsstandarder mindsker bekymringer
og vedligeholdelse
•

Microsoft har omfattende erfaring med at beskytte data,
personlige oplysninger og overholde komplekse krav og regler
på området.

•

De data der indføres i ExpandIT er dermed i sikre hænder i
Microsoft Azure, så du ikke behøver at bekymre dig om
datasikkerhed og vedligeholdelse.

•

Microsoft er ydermere kontraktligt forpligtede til at overholde
GDPR i cloudtjenesten, så du kan have fokus på din forretning,
mens du overholder persondataforordningen.

Øget effektivisering og tilfredse kunder
•

ExpandIT’s kunder oplever, at omkostninger forbundet med langsommeligt administrationsarbejde reduceres kraftigt,
idet registreringstiden begrænses med op til 70%, og at kvalitetskontrol helt kan udelades.

•

Idet registrering og planlægning sker tidsnært og direkte i systemet, kan data herom give værdifuldt overblik over
eksempelvis igangværende projekter og dertilhørende indtægter, udgifter og timeforbrug, planlagte opgaver og
akkordregnskab.

•

ExpandIT’s kunder oplever også, at effektiviseringen og kvalitetssikringen af forretningsprocesserne ved anvendelse af
ExpandIT i kombination med Azure medvirker til en højere grad af tilfredshed hos egne kunder, der modtager hurtigere
behandling af højere kvalitet. Ved brug af ExpandIT Serviceportal har dine kunder også mulighed for selv at oprette,
planlægge og tilgå serviceordrer online.

Hvorfor ExpandIT?
ExpandIT tilbyder et af de førende og mest brugervenlige systemer til digital styring af din forretning indenfor bygge- og
servicebranchen. Løsningsmulighederne dækker alt fra online tids- og materialeregistrering til projekt- og ordrestyring og
meget mere - kort sagt alle funktioner, der skal til for at styre og holde overblik over din forretning. Du kan håndplukke
netop de moduler, din virksomhed har behov for eller vælge en samlet pakke. I kombination med Microsoft Azure er
mulighederne mange!
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