
MOBIL SERVICE fra QBS er 
udviklet til den mobile service-
montører/tekniker.  
Løsningen anvendes i dag af 
virksomheder inden for service, 
El, VVS, køle-service, rengøring, 
gartnerservice, entreprenører, 
vagtordninger, taksator og 
autobranchen og mange flere 
applikationer. 
 
Løsningen afskaffer helt behovet 
for håndskrevne rapporter. Det 
betyder bl.a. at indtastning 
af disse rapporter i økonomi-
systemet kan udlades inkl. de 
fejlindtastning og misforståelser 
som de håndskrevne rapporter 
ofte kan medfører. Ligeledes 
giver løsningen overblik over alle 
opgavernes status samt historik 
på tidligere udført service. Denne 
historik er også tilgængelig for 
montørerne uanset hvor de 
måtte befinde sig. 
 
Det mobile servicesystem er et  
færdigt standard mobilsystem 
der direkte kan implementeres i 
allerede eksisterende 
økonomisystem.  
 
Det er en daglig udfordring at 
fordele serviceopgaver til  

 

medarbejdere i marken. 
Forudsætningerne ændrer sig 
hele tiden: Hasteordrer kommer 
ind; opgaver bliver afsluttet 
senere end ventet og vogne 
løber tør for reservedele. Der 
skal planlægges igen og igen og 
de relevante medarbejdere skal 
orienteres. Optimized Mobile 
Service Management er designet 
og udviklet til organisationer 
med både få og mange  
medarbejdere i marken, der 
arbejder med en blanding af 
hasteopgaver og planlagte 
besøg. 
 
Serviceordrer   
En serviceordre indeholder en 
eller flere serviceemner - det vil 
sige maskiner og/eller 
komponenter, der skal installeres 
og/eller serviceres.  
 
Historisk information om 
serviceemnerne sendes fra jeres 
ERP-system, som en del af 
serviceordren enten som klar 
tekst eller som koder. I kan også 
definere et reservedelsforbrug 
(servicekit), tidsforbrug og 
diverse omkostninger, som for 
eksempel startgebyr og kørsel. 
Hvis jeres servicesystem 
indeholder den specifikke 
kundeaftale, fremsendes også  
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den kontraktuelle reaktionstid, 
således at den servicetekniker, 
som I har valgt som den bedst 
egnede til opgaven, har 
mulighed for at prioritere blandt 
de opgaver I har sendt. 
 
Tidsforbrug og omkostninger   
Udover reservedele registrerer 
serviceteknikeren tidsforbrug for 
sig selv og andre, samt andre 
omkostninger som kørsel og 
gebyrer. Den mobile computer 
registrerer tiden, når status på et 
serviceemne ændres og der er 
mulighed for at kulanceregulere 
tidsforbruget; fra centralt hold 
som en del af en aftale med 
kunden; eller af service-
teknikeren på en ordrelinie. Hvis 
andre har været involveret i 
service på et givent emne - det 
kunne være at en kollega er 
kommet forbi med en reservedel 
- så kan dette forbrug registreres 
på serviceemnet. 
 
Ved afslutning af servicen kan en 
kvittering printes eller kunden 
kan underskrive på skærmen af 
den mobile computer. 
Underskriften bliver herefter 
sendt med transaktionen ind 
jeres system og tilbage til 
kunden på en arbejdsseddel eller 
faktura enten per post eller via 
email eller fax. 
 
 
Undgå misforståelser   
Når opgaven er afsluttet kan 
serviceteknikeren efter behov 
gennemgå forbruget med 
kunden og afklare eventuelle 
misforståelser. Herefter kan 
kunden bekræfte afslutningen af 
opgaven med en underskrift på 
skærmen og status på opgaven 
kan ændres til ’Afsluttet’. 
 
 
 
  

 

Registrering   
På den mobile computer har 
serviceteknikeren på baggrund af 
kundestamdata, information om 
serviceemnerne og service-
aftalerne, foretaget en 
prioritering og det vigtigste 
serviceemner. Serviceteknikeren 
accepterer herefter modtagelse 
af opgaven ved at skifte status 
på serviceordren. Status kan 
efter behov overføres til centralt 
hold, så I kan følge opgavens 
forløb. Serviceteknikeren 
registrerer forbrug af reservedele 
enten ved manuel indtastning 
eller ved brug af 
stregkodescanner.  
 
Serienummeret registreres på 
reservedele med garanti, så I 
dels kan udnytte reservedels-
leverandørens garantiforpligtelse 
og dels kan registrere at 
garantien skal forlænges på den 
udskiftede reservedel.   
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