
PALVELUN TUOTTAA STORAGE IT OY – www.storageit.fi – P. 030 6284 650

EASY Huoltomies on liikkuvan huoltomie-

hen mobiilityökalu! EASY Huoltomies on 

mobiilina toimiva palvelu työnhallintaan. 

Automatisoit sillä töiden jakelun, käsitte-

lyn, sekä niiden seurannan. Huoltomie- 

hellä tiedät aina mitä kukakin on tehnyt  

ja milloin laskuttaa.

EASY Huoltomies

EASY HUOLTOMIEHEN AVULLA

• Voit ottaa tilaukset vastaan useasta eri lähteestä, kuten
web-lomakkeelta, automaattisesti laskutusjärjestelmästä tai
kirjaamalla huoltotyön EASY:iin

• Voit priorisoida ja aikatauluttaa huoltotyöt suoraan
Outlook-kalenteriin

• Näet reaaliaikaisesti työn alla olevat tai laskutusta odottavat
huoltotyöt, kenelle niitä on tehty ja kuka on tekijä.

• Huoltohenkilö kuittaa paikanpäällä huoltotyön tehdyksi ja kirjaa työhön
liittyvät tiedot talteen suoraan omasta puhelimesta.

• Kohteen huoltohistoria on aina nähtävillä paikasta riippumatta
• Huoltotöihin liittyvät dokumentit ja kuvat saadaan arkistoitua suoraan

kyseisten huoltotöiden ja asiakkuuksien yhteyteen, suoraan huoltokohteessa

EASY HUOLTOMIES RATKAISEE YLEISIMMÄT ONGELMAT

• Huoltotöitä ei jää laskuttamatta vaikka huoltohenkilö ei toimittaisikaan lähetettä
• Huoltotyöt eivät joudu unohduksiin vaikka kuinka olisi kiire
• Kiireiset huoltotyöt eivät sotke huoltohenkilön päivän ohjelmaa vaikka työjärjestystä joudutaan

muuttamaan lennosta
• Kesken jääneet huoltotyöt eivät unohdu vaikka aikataulut venyisivät

SAAT EASY-RATKAISUN KÄTEVÄSTI PILVIPALVELUNA

• Pääset palveluun käsiksi rajoituksetta (24/7) ja paikasta riippumatta
• Päivitykset ja ylläpito sisältyvät palveluun
• Suomenkielinen asiakaspalvelu palvelee arkena 8-17
• Tarvittava levytila huoltodokumenttien- ja kuvien arkistointiin
• Aineistojen automaattinen varmuuskopiointi, päivittäin
• Kokonaisuus yhdellä kiinteällä kuukausimaksulla ilman lisäkustannuksia

EASY HUOLTOMIES
EASY säästää aikaa ja rahaa automatisoimalla
huoltotöiden käsittelyä, työjakelua ja
seurantaa. EASY:n käyttäjänä tiedät aina mitä
huoltotöitä on tulossa ja menossa, kuka niistä
vastaa ja pystyt huolehtimaan aikatauluista.
EASY:llä varmistat myös, että kaikki
huoltotyöt tulevat varmasti laskutettua.
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KÄYTTÖÖNOTTO

Palvelu toimitetaan käyttöön avaimet käteen-periaat-

teella. Käyttöönotossa ratkaisu mukautetaan tarpeisiinne 

ja yhdistetään joko EASY Huoltotöidenhallintaan tai asi-

akkaan omaan töidenhallintaohjelmistoon. Mukautuksen 

jälkeen henkilökunta koulutetaan käyttämään palvelua. 

Käyttöönotto vie vain muutaman päivän. Käyttöönotto- 

ja koulutuspaketin hinta - kysy tarjous toimittajalta.

EASY HUOLTOMIEHEN AVULLA

» Huoltotöiden kuittaus, tietojen kirjaus ja kuvien arkis tointi  

 onnistuu näppärästi paikan päällä omalla puhelimella

» Huoltotöitä puhelimeesi voi tulla useasta lähteestä, kuten  

 web-lomakkeelta, laskutusjärjestelmästä tai EASY:stä

» Huoltotyöt eivät joudu unohduksiin vaikka kuinka olisi kiire

» Työt eivät jää laskuttamatta, vaikka huoltohenkilö ei 

 toimittaisikaan lähetettä

» Akuutit huoltotyöt eivät sotke huoltohenkilön päivän  

 ohjelmaa, vaikka työjärjestystä joudutaankin muutta- 

 maan lennosta

Haluatko saada  heti lisätietoja EASY:stä?  
030 6284 650
Soita myyntipalveluumme  ja kysy lisätietoja.


