
Er du på udkig efter et værktøj til håndtering af alle dine opgaver, filer, noter og 
planlægning på farten, som er tilgængeligt 24/7, selv hvis der ikke er  
netværksadgang?

Med Microbizz appen kan du inkludere alt dit personale i din digitale opgavearbejdsgang. Du finder al den information, 
du behøver for til opgaveudførelsen. Det gælder kundeinformationer, opgave-beskrivelser, filer, billeder, timeestimater, 
deadlines m.m.

Når der arbejdes på opgaven, kan du checke ind for automatisk timeregistrering, du kan udfylde formularer, vedhæfte 
billeder og meget mere.

Microbizz app

Udstyr
• Udstyrsoversigt
• Udstyrsdetaljer,  

dokumenter,  
aktivitetshistorik 
m.m.

Kalender
• Kalenderoversigt
• Planlagte opgaver
• Aftaler
• Integration med 

Outlook

Noter
• Find noter
• Tilføj noter

Beskeder
• Beskedsystem
• Dialog med kolleger

Virksomheder
• Virksomheds- 

oversigt
• Adresser og detaljer
• Aktivitetshistorik
• Dokumenter

Personer
• Personoversigt
• Kontaktinformation
• Aktivitetshistorik

Timer
• Se, redigér, og 

registrér timer
• Godkend 

dagssedler

Opgaver
• Opgaveoversigt
• Opgavedetaljer
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Få et overblik over dagens 
opgaver

Microbizz app

Med Microbizz appen kan du 
udfylde formularer – på stedet

Du kan kommunikere med  
kolleger i beskedsystemet

Mindre administration
I undgår papirarbejde og eventuelt dobbeltarbejde, da alle informationer er tilgængelige i Microbizz 
via PC og app. Det giver store administrative besparelser.

Øget produktivitet
Intet papirarbejde, alle informationer tilgængelige i appen, intet behov for at køre forbi kontoret og 
hente formularer og arbejdsbeskrivelser, ændringer tilgængelige i realtid, og meget mere – det vil 
alt sammen spare tid og øge produktiviteten.

Kvalitetsstyring
Alle formularer er tilgængelige på farten, 24/7, de er forbundet til opgaven med mulighed for at sikre,  
at opgaven ikke kan lukkes, før formularen er udfyldt – det vil sikre din kvalitetsstyring.

Opgaver Kvalitet Kommunikation

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK

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

https://micropedia.microbizz.com/

