
Spar tid og brændstof med optimeret planlægning

Ruteplanlægningsmodulet generer helt automatisk den bedste planlægning – baseret på 
opgavernes geografiske placering. Det betyder, at I skal bruge mindre tid på selve planlæg-
ningen og kan skære ned på kilometerkørslen, så der spares både kørselstid og brændstof.

Med mere effektive ruter kan medarbejderne i marken bruge mindre tid i bilen og mere tid sammen med kunderne.  
 
I får også en mere præcis indikation af, hvor lang tid der skal bruges på kørsel, og dermed hvornår I møder op hos 
kunderne. Det er med til at styrke serviceoplevelsen.

Når alle medarbejdere i marken sparer tid på kørsel hver dag, gør det en stor forskel for  
brændstofforbruget og miljøpåvirkningen.

Funktionalitet:
• Se geografisk placering af opgaver

• Generer automatisk bedre ruter, der minimerer kørselstiden

• Planlæg med fleksibilitet og vælg om opgaver skal udføres på faste dage eller 
kan flyttes

• Planlæg opgaver for en eller to medarbejdere ad gangen

• De autogenererede ruter kan nemt rettes med drag-and-drop funktionalitet

Ruteplanlægning

Tillægsmodul

Side 1 á 2

“Vi er kun lige begyndt, og jeg kan  
allerede se, at den tid, jeg bruger på 
planlægning, er reduceret med 75%.”

Carit Albertsen, Controller i CleanTech Danmark

Få mere information  
på vores website
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Ruteplanlægning

Fordele

Styrk den grønne profil
Når I bruger mindre tid på kørsel, sparer I brændstof og mindsker virksomhedens negative miljø-
påvirkning.

Bedre overblik
Den geografiske visualisering af opgavernes placering giver jer et bedre overblik over opgaver 
og arbejdsdage.

Øget produktivitet
Automatisk ruteplanlægning reducerer det manuelle planlægningsarbejde markant og reducerer 
kørselstiden mellem opgaver, så både medarbejderne på kontoret og medarbejderne i marken får 
mere tid til andre ting.

Styrk kundeoplevelsen
Ruteplanlægningsmodulet giver jer bedre estimater på kørselstid mellem opgaver, så I ved, hvor 
mange kunder I kan nå ud til, og hvornår I møder op.

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler: LINK

Ruteplanlægningen giver et visuelt overblik i realtid

Side 2 á 2www.microbizz.dk

Automatiseret planlægning på baggrund af opgaveparametre og 
lokationer

Tillægsmodul

For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

https://micropedia.microbizz.com/

