mWork är ditt företags bästa vän.
På Enovation är vi bra på att bygga arbetsordersystem.
Så bra att vi vågar lova att vi kan effektivisera era jobb flera
gånger om.
Det spelar ingen roll om du är chef för hela verksamheten, en central administratör eller
jobbar ute med kunder - vi kan se till att kommunikationen kring vad som skall göras och
har gjorts, blir både lättare att hantera och mindre utsatt för problem och felaktigheter.
Och när ni har kommit dit med er verksamhet – då har vi lyckats.
Verktyget som hjälper er åstadkomma detta heter mWork.

5. Kvalitetssäkring &
uppföljning

1. Registrering

4. Rapportering

2. Planering

3. Tilldelning

Oberoende om du arbetar vid en dator eller sköter din
dagliga kommunikation med mobiltelefonen, innebär
mWork ett kraftfullt stöd för din verksamhet.

Arbetar du utanför kontoret bland företagets kunder,
vet du att mWork ser till att du alltid har den senaste
och mest korrekta informationen kring de jobb du gör.

Via det intuitiva gränssnittet arbetar du med hela flödet
som uppstår runt din arbetsdag. Registrering och
planering av jobb, tilldelning, rapportering, kvalitetssäkring
och uppföljning – alla moment är tillgängliga från en vanlig
dator eller direkt i mobilen. Och när det är dags att
fakturera för de arbeten som utförts, har du hela tiden haft
full kontroll över processen.

Agerar du arbetsledare, ger mWork dig den bästa
kundinsikten och möjligheter till ännu högre kvalitetsnivåer.
Oavsett var du befinner dig, är mWork verktyget som ger
dig kontroll över arbetet.

Att mWork dessutom är flexibelt och går att anpassa
för att möta just era behov, ser vi som en självklarhet.
Alla verksamheter är olika så varför skall det då bara
finnas en enda lösning som alla förväntas passa i?
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