IT

Varför
blir ännu viktigare
för bilverkstäder

- och hur vi kan hjälpa dig.

En bilverkstad har blivit en IT-intensiv verksamhet – allt från bil-diagnostisering till tidsbokning,
kundvårdsprogram och betalning.
• Det är viktigt att kundbokningen fungerar snabbt
och smidigt – annars kanske kunden väljer någon
annan.
• Det är viktigt att uppkopplingen till diagnosdatabasen fungerar – annars blir kundens bil inte klar i
utlovad tid.
• Det är viktigt att betalningsdelen fungerar, oavsett
om kunden ska betala kontant, med kort eller mot
faktura.
• Det är viktigt att veta vad man gjort med vilken bil
och när.
Och mer kommer det att bli.
Nya regler från bilproducenterna innebär att bilverkstäder behöver E-legitimation för att lätt och säkert
kunna ta del av nya centrala diagnosdatabaser och
för telematik.
Detta kommer att ställa krav på datorer, mjukvara
och nätverk - rätt program i rätt dator
kommer att bli nödvändigt.

Vore det inte skönt med en IT-partner
som kan allt detta
- och som dessutom kan din bransch?
Vi på IT-team har i många år hjälpt mindre företag med
deras IT-problem. Framför allt har vi hjälpt dem att undvika problem genom proaktivt arbete. Att flera av oss har
erfarenhet inom just bil och verkstad gör att vi förstår
vilka utmaningar verkstäder kan hamna i.

Detta hjälper vi våra kunder med. Bland annat:
• Proaktiv support (SYSAID) – dvs spåra problem
innan de uppkommer • Övervakning • Helpdesk
(fjärrhjälp) – över 90% av alla datorproblem löses
enkelt med fjärrhjälp – detta betyder att det inte spelar
någon roll var i Sverige du finns, vi kan hjälpa dig ändå
• Säkerhetsfrågor dator – virusskydd, brandväggar,
lösenord, backup etc • Säkerhetsfrågor fysiskt –
kameraövervakning av din lokal • Datorhall • Telefoni
• Synkronisering mellan datorer, plattor och telefoner •
Hårdvara • Finansieringslösningar • Utbildning •
Vi har tagit fram ett avtal specialanpassat för verkstäder.

I detta avtal ingår:
• Prioriterad support och övervakning av en dator - du kan alltså ringa vår support och få hjälp med att lösa
problem genom telefonsupport och vid behov fjärrstyrning, allt ingående i månadskostnaden.
• Fyra övriga datorer saknar prioriterad support - fri telefonupport gäller även för dessa, men för dem kan
ingen inställelsetid för påbörjad felavhjälpning garanteras.
• Du kan komplettera grundavtalet med prioriterad support för samtliga datorer. Har du fler än fem datorer
lägger vi bara till ytterligare grundavtal.
• Grundavtalet är prissatt till 1.900 kronor per månad. Som SFVF-medlem har du en rabatt på 45% och
betalar då 1.045 kronor per månad. På 12 mån blir alltså totalkostnaden 12.540 kronor.
• Utöka med prioriterad support per dator kostar 250 kronor per månad. SFVF-medlemmar har 20% rabatt
på dessa och betalar således 200 kronor per månad.
• Prioriterad support innebär att vi installerar en SYSAID-klient på datorn som kommunicerar med vår server
flera gånger i timmen dygnet runt. Prioriterad support innebär också att du får telefonsupport och fjärr
styrning på den prioriterade klienten med inställelseavtal - allt ingående i avgiften.
Vi använder oss av Teamviewer för att fjärrstyra datorer och servrar.
Obs! Samtliga priser är exklusive moms.

I samarbete med SFVF erbjuder vi nu dig möjligheten att få hjälp med
din IT till ett mycket förmånligt pris:
• Alla SFVF:s medlemmar betalar 450 kr per påbörjad halvtimme för fjärrsupport
(650 kr för icke medlemmar).
• Eget supportnummer för snabb hantering.
Du kan också bli avtalskund hos oss – då får du:
• Upp till 50% rabatt på avtalspriser.
• Proaktiv support – klient i datorn/servern som övervakar och upptäcker fel
innan de ställer till problem.
• Påbörjad felavhjälpning inom 4 timmar med fjärrhjälp – de flesta problem löser
vi dock långt snabbare.
Som medlem får du även ta del av våra övriga tjänster till förmånliga
priser:
• Ominstallationer, dataflyttning, virusrensning, felsökning.
• Specialisttjänster.
Du får också ta del av våra avtal med Misco och IT-team Finans:
Misco är en komplett leverantör av datorer, programvaror, nätverk, datatillbehör
och förbrukningsartiklar av alla ledande fabrikat. SFVF:s medlemmar får mycket
bra rabatter på redan låga priser där genom oss.
IT-team Finans, genom Acento Finans AB, hjälper dig med finansiering – för
datorer men också annan utrustning.

Du hittar mer information om detta på vår hemsida – www.it-team.se.
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