Hvad er Connected Workshop?
Vi har samlet alle vores værkstedsløsninger under konceptet Connected Workshop. Konceptet
tilbyder produkter, der er digitale og integrerede.

Connected Workshop.
Hold kontakten med dine værkstedskunder ved hjælp af DRACAR+
og en række tillægsprodukter. Vores samlede produktløsning til
værkstedet hjælper dig med at yde den optimale service overfor
kunden samtidigt med, at du altid er et skridt foran.

For din kunde er betydningen af en løbende kommunikation, der hele tiden gør valgene lette og ligetil,
et stort plus. Fra den første påmindelse om tid til service, til nem online booking og efterfølgende
besøg på værkstedet og afslutningsvis modtagelsen af en kundetilfredshedsanalyse.
Connected Workshop betyder integrerede arbejdsprocesser baseret på data, du kan stole på.

Connected Workshop
•
•
•
•

Connected Workshop er en samlet palette af produkter til værkstedet
Produkterne er integrerede med DRACAR+ og giver mange muligheder for løbende
kommunikation med dine kunder
Jo flere produkter der er integrerede og digitale des flere muligheder har både
kunder og dine medarbejdere.
Kunderne har store forventninger til dine digitale løsninger. De forventer samme
muligheder, som de kender fra andre brancher. For eksempel når kunden skal
bestille en værkstedstid.

Med Connected Workshop har du mulighed for at finde produkter,
der kan optimere dine interne processer.

CDK: Where connections begin

Hvordan minder du kunden om, at
det er tid til at bestille service?
Med Connected Workshop har du flere muligheder
for, at komme i kontakt med din kunde.
Service Care
Automatiseret udsendelse af for eksempel serviceindkaldelser og kampagner. Service
Care trækker selv en defineret liste og sender information til alle navne på listen.

SMS & Email
Send SMS eller emails direkte fra DRACAR+. Bruges sammen med Service Care til at
sikre, at du løbende kommunikerer med dine kunder.

DRACAR+ rapportgenerator
Træk rapporter på forskellige parametre. Til kvalificeret markedsføring.

DRACAR+ udtræk til importører
Til brug ved kampagner.

Samtykke.Net
Send kun information til de kunder, der har afgivet deres samtykke.
Samtykke.Net tager højde for, om kunden har afgivet samtykke til, at du må sende
påmindelser og markedsføring.

Digitalt dækhotel
Udtræk fra det digitale dækhotel kan vise hvilke dæk på dækhotellet, der trænger til at
blive skiftet. Kampagne på nye dæk til udtrækket.
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Hvilke muligheder har din kunde for at booke en tid?
Connected Workshop giver dig løsninger for online booking via jeres
hjemmeside og for telefonisk kontakt.
C360
Med C360 funktionen får du alle de vigtige detaljer om din kunde på én side. Det giver hurtigt
overblik når kunden ringer til værkstedet.

Værkstedsplanlægning (Carsoft Planner)
Booking af værkstedstid i Planner. Værkstedsplanlægning er integreret med DRACAR+, så du
automatisk overfører ordrer og tidsstemplinger.

Service Online
Giv din kunde mulighed for bestilling af værkstedstid via online booking på din hjemmeside.
Kunden kan bestille tid i fred og ro – på det tidspunkt der passer bedst. Service Online har åbent
døgnet rundt. Tiden bookes direkte i Planner og kræver ikke en efterfølgende opringning.

Lejebil (rentalcar)
Hurtig booking gennem DRACAR+ af lejebil i Planner..
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Service Online
Digital løsning til
online booking via
hjemmesiden

Du kan undgå mange fejl og ”no-shows”
ved at bekræfte din aftale elektronisk.
SMS / Email
Send din kunde en bekræftelse på lige præcis den måde kunden ønsker – med SMS eller email
får du nemt informeret kunden om aftalen. SMS og email sendes via funktion i DRACAR+.

Connected Workshop
Løsninger til
nem booking af
værkstedstid

Service Online
Når kunden booker sit værkstedsbesøg i Service Online, fremsender systemet automatisk
en bekræftelse på aftalen. Det er ikke nødvendigt for værkstedet at ringe tilbage for at
bekræfte aftalen.

Påmindelse
Kom i kontakt
med kunden

Kundekontakt
/ booking

Bekræft aftale

Booking af værkstedstid

Ved skranken

Klarmelding

På værkstedet

Afhentning

Kundetilfredshed

Efter værkstedsbesøget

Hvilke muligheder har du for at modtage
din kunde på en imødekommende og
professionel måde?

Velkomstskærm

Ud over de rent personlige kvaliteter som et smil og et Hej – giver
DRACAR+ dig mange muligheder.

Vis værkstedsbilers status på en skærm i ventelokalet. F.eks. at bilen er klar til afhentning. Det
er muligt at tage hensyn til GDPR og ikke vise personlige oplysninger, men i stedet udelukkende
registreringsnummer eller dele af et navn.

C360

Tilbagekaldelse

Når du slår kunden op i Funktion C360 har du et komplet billede af den person, der står
overfor dig. Du har navn og personlige oplysninger. Du har informationer om bil eller biler.
Du kan se hvad bilen skal have lavet på værkstedet og hvad der tidligere er lavet. Du kan
tjekke korrespondance og meget mere. Alt sammen noget der betyder, at din kunde føler sig
velkommen og værdsat.

Det er muligt at informere kunden om forestående tilbagekaldelser fra fabrikkerne (mærkespecifik).

DRACAR+ funktion 1120

Servicekontrakt

Markering af, at kunden er ankommet. Besked til værkstedet.

Få en pop-up med status på servicekontrakt samt evt. information om restløbetid.

Servicehistorik
Check servicehistorikken på kundens bil via DealerBridge (mærkespecifik).

Nøgleboks

Påmindelse
Kom i kontakt
med kunden

Kundekontakt
/ booking

(På vej som en del af vores Partner Program)

Tilbyd dine kunde hurtig aflevering af deres bil til værkstedsbesøg - nøglen afleveres i en boks
og der tjekkes ind via en skærm. Det er desuden muligt for kunden at vælge tillægsydelser på
skærmen. Tidsbesparende for både kunde og værksted. Og så er der mulighed for mersalg.
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På værkstedet : Afhentning
SMS / Email
Send din kunde en besked med, at bilen er klar til afhentning.

SmartPay
Lad kunden betale sin værkstedsregning med et swipe på mobilen. Fordelen er, at pengene betales
straks og kontoen automatisk blive udlignet i bogholderiet. Desuden får kunden en kopi af sin
værkstedsregning, der gemmes på telefonen. Aftale med MobilePay er et krav.

På værkstedet : Kundedata
C360
Få tjekket alle kundens oplysninger, så dit system er up-to-date. Husk også at få opdateret kundens
samtykkestatus.

Nøgleboks (På vej som en del af vores Partner Program)
Lad kunden selv opdatere sine oplysninger direkte på skærmen.
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Digitale løsninger
Til fremtidens
værksted

Hvordan ved du, om du har gjort
det godt eller skidt?

Connected Workshop

Information fra kunderne er med til, at strømline din
forretning til fremtiden
SMS & Email
Send link til din kundetilfredshedsanalyse med SMS eller email.

Service Care
Service Care er automatisk udsendelse af kundeinformation. Udsendelse sker via
SMS eller email og er baseret på et udvalgt udtræk, der kører automatisk. Service
Care er et oplagt værktøj til at sikre, at der hver uge udsendes spørgeskema til de
kunder, der har været på værkstedet i den forgangne uge.

Udtræk
Det kan være relevant med udtræk til importører og fabrikker omkring hvilke kunder,
der har været på værkstedet.
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Kommunikation. Loyalitet. Omsætning. Digitale
muligheder. Optimale arbejdsbetingelser. Alle disse
områder er der er fokus på i fremtiden. CDK Global
giver dig løsningerne, så du kan leve op til dine egne
og kundernes forventninger.
Vi har samlet vores værkstedsløsninger i Connected
Workshop. Her finder du IT løsninger, der følger
kundens vej gennem dit værksted. Du er velkommen
til at kontakte vores salgsteam for at høre mere
uddybende om CDK og vores produkter.
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