
Skemaer

Mangler du en nem måde at styre kvalitet og behandle opgaver på?

Med skema-funktionaliteten i Microbizz, får du et værktøj, der kan bruges til en lang række 
opgaver og processer: Du kan bl.a. lave kvalitets-skemaer, skemaer til registrering af afvigelser, 
alle former for spørgeskemaer, og skabeloner til at oprette f.eks. kunder og opgaver. Ikke mindst 
kan skemaer anvendes til at generere aktioner og PDF’er og til at behandle opgaver.

Skemaer er et nøgleelement i Microbizz. Du kan lave dine egne skemaer til ethvert formål og lige så mange, du vil. 
Ved at bruge skemaer gør du det meget lettere for dine app-brugere at udfylde information, og det minimerer behovet 
for at indtaste informationer. Derudover får du en ensartet dataindsamling baseret på prædefinerede felter, hvilket markant 
øger kvaliteten af dine rapporter og statistikker.

Basis

Med skemaer, kan du skabe

Opfølgningsopgaver, f.eks. ved  
afvigelser

Opgaver og aktioner

PDF’er, f.eks. til certifikater og  
kvalitetsskemaer

CRM-objekter, f.eks. nye kunder

Kvalitetstjek

Inspektioner

Spørgeskemaer

Processer

Afvigelser

Brug skemaer til
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Skemaer kan bruges til at generere aktioner, PDF’er og certifikater Muligt at tilføje underskrift PDF baseret på skema

Færre fejl
Ved at bruge skemaer med prædefinerede felter minimerer du risikoen for fejl.

Kvalitet og compliance
Du kan sikre kvalitet og compliance ved at koble formularer til opgaver og/eller udstyr.

Øget produktivitet
Skemaer strømliner dine opgave- og kvalitetsarbejdsgange, så du sparer tid på udførelsen af opgaver 
samt opfølgningen, og det har en positiv effekt på produktiviteten.

Rapportering og transparens
En ensartet proces for dataindsamling baseret på prædefinerede felter gør det let og enkelt at lave 
rapporter og statistik.

Optimal brugeroplevelse
Skemaer gør det let og praktisk for brugeren at registrere informationer med minimalt behov for 
indtastning.
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

Testcom A/S

Roskildevej 537, 2605 Brøndby

Manos 56655

56655

44556677

Functionstest mechanical parts Works

Functiontest - electric parts Serviced

Oil change Not necessary

Date for oilchange

Update of firmware Updated firmware

New firmware 1.65

Comments All looks good - might check the vents next time as
they seem overly dusty - they're cleaned now, but
let's keep an eye on them

Jessica Jackson

Thu 20. May 2021


