ORTEC Planowanie Serwisu
Zaplanuj efektywne przemieszczanie personelu z A do B
Czy Twoja firma prowadzi usługi dostaw lub serwisowe? Jeśli tak, to zapewne wiesz lepiej niż inni jak bardzo
sukces Twojej firmy zależy od tego jak zaplanowane zostały wizyty serwisowe. ORTEC Planowanie Serwisu
(ORTEC SP) dostarcza Ci narzędzie do prostego i efektywnego tworzenia planu działań w „terenie”. Potrzeby
Twoich klientów zostaną właściwie i na czas zaspokojone przez wyszkolonych pracowników, co w rezultacie
przyczyni się do podniesienia poziomu usług, zmniejszenia kosztów przejazdów i podniesienia efektywności pracy.
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Użyteczne właściwości
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Rozwiązania „szyte na miarę”
ORTEC Planowanie Serwis oferuje wewnętrznie
spójne, przyszłościowe rozwiązanie zaadaptowane
specjalnie dla Twojej firmy. ORTEC SP jest częścią
rodziny produktów ORTEC APS for Logistics, które
mogą być w pełni zintegrowane z procesami
i istniejącą infrastrukturą IT. Dane odnoszące się do
planowania Dane odnoszące się do planowania są
synchronizowane z informacjami z innych systemów
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decyzyjnych. Firma została założona w roku 1981,

np.

systemu

natychmiast

ERP.

Ponadto

dostępne

dla

informacje

centrum

obecnie posiada oddziały na całym świecie. ORTEC

śledzenia statusu realizacji zamówień.

ma wieloletnie doświadczenia w obszarze transportu
Przyjazne użytkownikom

i logistyki. Firma specjalizuje się w tworzeniu oraz

ORTEC Academy i Centrum Treningowe ORTEC

skutecznym wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań
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Aplikacja jest przyjazna użytkownikom - poza innymi
ułatwieniami interfejs graficzny przypomina arkusze
Microsoft Excel, używane są takie same typy ikon.
Znajome i proste. Jeśli w trakcie pracy powstaną
nowe problemy nasz helpdesk z przyjemnością służy
pomocą.
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