Nyhetsbrev oktober 2018
Kjære kunde,
Her følger en nyhetsbrev med oppdateringer.
Vi benytter anledningen
til å ønske velkommen til
nye kunder

Soltech AS
Vianova Kristiansand
Pro-Consult

Pro-Consult Sør

Pro-Consult Innlandet

Infrahead

Trøstheim Anlegg &
Eiendom

Fokus for ITassist den siste tiden har vært å Noen kunder ser også på muligheten for å
se på nye bruksområder for våre kunder.
digitalisere evaluering av
kundetilfredshet. Istedenfor å sende et
Vi ser at mange opererer analogt når det
worddokument til kunden kan dette
kommer til arbeidsprosesser som angår
settes opp i en av våre moduler og
sjekklister, inspeksjoner og uavhengige
utsendelse og fangst av data gjøres i
kontroller.
systemet.
Det brukes mye tid på print, sette i permer,
Ønsker dere som kunde å se på
fylle ut worddokumenter med penn, scanne
muligheter for å digitalisere prosesser
o.s.v.
som i dag gjøres manuelt oppfordres dere
Alt dette er det nå mulig å digitalisere med til å ta kontakt.
enkle oppsett.
Sammen kan vi se på muligheter for at
VB Tekniske er en kunde vi har hjulpet med disse prosessene effektiviseres og at det
å digitalisere sjekklister for
spares tid på gjennomføringen.
seviceinspeksjoner. Tilbakemeldingen fra
Digitalisering er noe som kommer i større
kunden er at de får en mye bedre flyt, ting
og større grad og dette handler til
er lettere og kjappere ved at alt ligger
syvende og sist om å stå bedre rustet til
tilgjengelig på mobilen. Det spares også
morgendagens konkurranse, kunne
mye tid kontra tidligere analoge prosesser.
jobber mere effektivt og skape bedre
Det produseres også ferdige rapporter i
marginer i en tøff konkurransesituasjon.
word eller pdf som kan sendes til kunden
fra mobil eller når man kommer tilbake på De som tar eierskap til hva IT og
kontoret.
digitalisering kan bringe av gevinster,
verdier og effektivisering mener vi
Flere av våre kunder ser nå på muligheter
bestemt vil være morgendagens vinnere.
får å digitalisere «det gamle papirveldet»
Er din bedrift klar til å ta eierskap og
Alt som har med sjekklister, inspeksjoner
være med på denne digitaliseringsog kontroller å gjøre og hvor man skal
reisen !?
dokumentere en sluttrapport eller at
sjekkpunktene er utført kan nå enkelt
Den siste tiden har vi fått nye og
dokumenteres i våre systemer.
spennende Styrsys kunder. Soltech AS,
Vianova Kristiansand, Pro-Consult AS,
Se eksempel på vernerunde digitalisert:
Pro-Consult Sør AS, Pro-Consult
Vernerunde
Innlandet AS, Infrahead.
Se eksempel på sluttrapport for
Dersom noen av våre Styrsys kunder
vernerunde: Sluttrapport vernerunde
ønsker bistand eller trenger å friske opp
bruk av systemet for nye brukere må dere
bare ta kontakt: post@itassist.no

Vi ser muligheter og ser på nye bruksområder !

