
Functionality

Microbizz Share app

Arbejder I med underleverandører? 

Med Microbizz Share appen kan du inkludere dine underleverandører i den digitale arbejdsgang. Opgaver og alle relaterede 
informationer og filer sendes direkte fra Microbizz til Microbizz Share appen.

Dine underleverandører får alle relevante informationer om opgaven direkte i appen. Samtidig kan du følge status på 
opgaven i realtid i Microbizz.

Informationer om eventuelle ændringer på opgaven bliver synlige for begge parter med det samme.

Funktionalitet 

• Du kan sende opgaver via Microbizz til underleverandørens app,  
Microbizz Share

• Underleverandøren kan se alle relevante detaljer om opgaven – f.eks.  
kundeinformation, opgavebeskrivelse, noter, deadlines, estimeret tids- 
horisont for udførelse af opgaven m.m.

• Du kan udveksle informationer og filer med underleverandøren via 
Microbizz

• Du kan følge opgavestatus i realtid direkte i din Microbizz-løsning

• Ændringer i opgaven kan ses af begge parter med det samme

• Du kan se billeder, noter, afvigelser m.m.

• Du kan se hvornår, opgaven er udført

• En Microbizz Share app kan modtage opgaver fra flere Microbizz-brugere

• Du får et 24/7 overblik i realtid
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Transparens
Ved at inkludere underleverandører og partnere i den digitale arbejdsgang, får du det fulde overblik 
og gennemsigtighed i forhold til drift, opgaver og projekter.

Mindre administration
Ingen separate kommunikationskanaler – f.eks. e-mail og telefon – al kommunikation kan håndteres 
via Microbizz Connect og Microbizz Share, så I sparer administrativt arbejde.

Færre fejl
En opdateret oversigt over data og opgaver, der inkluderer dine underleverandører, vil reducere risikoen 
for fejl, da ændringer er synlige for alle parter i realtid.

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK

Kommuniker direkte med dine  
kolleger og kunder, så opgaver 

løses mere effektivt.

Administrer din kundeliste og 
anmodninger. Se og udfør opgaver 

for specifikke kunder.

Nem tildeling af opgaver til  
medarbejdere. De får en notifika-

tion med det samme.
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Fordele

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

https://micropedia.microbizz.com/

