IT från fältet
till styrelserummet
The Conductor Tool är det IT-stöd som ditt företag behöver för planering,
projektering, genomförande, uppföljning och analys av arbetet ute på fältet.
Den stora utmaningen som många företag står inför

eller Excel, vilket förstås försvårar både kontroll,

idag är att digitalisera arbetet ute på fältet. Frågan

effektivitet och framför allt kundvård. Kan din

är hur vi får ut IT på fältet? Eller rättare sagt hur får

ledningsgrupp svara på varför 15 installationer gick

vi in digital information från fältet på ett smart sätt?

fel förra veckan eller vad som ska hända i nästa steg

Färska siffror visar att 77% av företagen använder

direkt när kunden frågar? Och kan dina fältarbetare

någon form av lokal lösning som inte är skalbar,

ta fram information om vad som har gjorts hittills?

Molnbaserat IT-stöd
anpassat för er verksamhet

Full kontroll över komplexa
arbetsflöden

The Conductor Tool är ett molnbaserat IT-stöd som

När som helst kan projektledaren ta del av

anpassas för just er verksamhet, er process och som

informationen live och per automatik fördela

är skalbart beroende på arbetsbelastning över tid. Här

arbetsuppgifter till nästa person i processen. Alla

samspelar anställda, kunder och underleverantörer

inblandade med behörighet kan följa projektet

på ett och samma ställe, från arbetet ute på fältet till

i systemet, plocka ut progressrapporter, få

styrelserummet. Det ger er full kontroll över vem

beräkningar (KPI:er) eller göra prognoser för

som gör vad, hur, var, när och för vem.

framtida arbeten.

Du håller nog med om att det finns mycket tid och

Vi är övertygade om att The Conductor Tool kommer

pengar att spara bara genom att kunna planera

att kunna förenkla arbetet för alla inblandade.

och fördela arbetsuppgifter till anställda och
underleverantörer ute på fältet i rätt ordning.
Tänk om alla fältarbetare har tillgång till
kunduppgifter, kartor, bilder och
arbetsbeskrivning, ja allt nödvändigt samlat
på ett ställe.
Med The Conductor Tool kan fältarbetaren
enkelt fylla i en digital checklista med
fördefinierade svar i sin mobiltelefon
eller läsplatta. Dessutom kan kunden
skriva under direkt i den mobila
enheten och skulle det behövas bilder
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så är det bara att ladda upp dem direkt.
Det är även möjligt att rita i bilderna
och skicka PDF:er med vad ni kommit
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överens om till kunden.
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