
Drivus lanserar eflow – ett effektivt boknings- och
planeringsverktyg för skadeverkstäder

eflow är ett digitalt affärsverktyg med användarvänliga funktioner som
optimerar och förenklar verkstäders arbetsprocesser

21 september 2021 - Drivus, ett varumärke från Axalta, en ledande global
leverantör av våtlacker och pulverfärger, har lanserat eflow, ett nytt affärsverktyg
som hjälper verkstäder att optimera sin verksamhet med hjälp av digitala
funktioner som bidrar till en bättre affärsöversikt och ett smartare arbetsflöde från
början till slut. eflow, utvecklat i Danmark med gedigen förståelse om hur de
nordiska verkstäderna opererar och tillgängligt genom Drivus, är ett effektivt och
användarvänligt boknings- och planeringsverktyg för skadeverkstäder som ger
kontroll över data och aktuella arbeten i verksamheten med hjälp av smidiga
funktioner som är skapade för att maximera prestandan och öka lönsamheten.
Verktyget kräver minimalt med anpassningar och eflow kan enkelt köras från en
dator, surfplatta eller mobil och behöver ingen förinstallation.

eflow, en digital molnservice från Drivus innovativa affärsportfölj, gör det enkelt att
skapa en komplett överblick hos verkstaden och verktyget bidrar till ett helt nytt
sätt att samarbeta med kunder och medarbetare tack vare dess smarta
användarfunktioner som gör arbetsprocessen smidigare än någonsin. eflow ger
verksamheten fullständig koll genom:

Ett intuitivt användargränssnitt som lätt anpassas beroende på olika verkstäders
individuella behov gör det enkelt att komma igång med arbetet.

Rebecca Björner, Communications Marketing Manager Axalta Refinish Nordic, säger:
“Drivus är skapat med våra kunders behov i åtanke - vårt mål är att bidra till en
snabbare, smidigare och mer lönsam verksamhet för alla våra partners. eflow är
ännu en pusselbit som hjälper oss att åstadkomma detta tack vare dess smarta
funktioner och användarvänliga gränssnitt som förenklar vardagen och arbetsflödet
för skadeverksamheter. Vi tror att framgång uppnås genom att sätta kunderna
först och genom att bidra med uppfinningsrika lösningar som gör skillnad på riktigt,

Digital onlinebokning – spara tid genom att låta kunder själva mata in
skador och önskade reparationer i systemet.

Enkel tidrapportering – medarbetare kan stämpla in från vilken dator som
helst på verkstaden.

Få koll på medarbetares tider – eflow ger en överblick över semestrar,
sjukfrånvaro och arbetstider.

Tillgång till information var du än är - vital information är lättåtkomlig via
alla digitala enheter.

Smidigare logistikflöde - så fort en bil anländer till verkstaden dyker
uppdraget upp i eflow och arbetet kan börja direkt.

Integrering med CABAS – automatiserad överföring av CABAS-rapporter.
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och därför är vi extra stolta över att Axalta och Drivus kan erbjuda kunderna detta
förstklassiga affärssystem som har tagits fram helt och hållet med billackerarens
behov i åtanke.”

eflow erbjuds nu till alla verkstäder på den svenska marknaden och för mer
information så rekommenderas intresserade verkstäder att kontakta sin lokala
Axalta Refinish försäljare. Mer information om affärsverktyget finns även
på www.drivus.se och mer information om Axalta Refinish finns
på www.refinish.axalta.eu.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för professionella
lackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta
kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska
Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens
digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala
verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta
marknadsinsikter, utan även genom att förse dem uppdrag tack vare omfattande
godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och försäkringsbolag.
Standox – lackeringens ädla konst. 
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