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Via Securitas’ kundeweb har du nem og hurtig adgang
til dine kunders oplysninger og kan dermed enkelt få et
overblik eller foretage ændringer – både når du er på farten
eller på kontoret.
Hurtigt og enkelt overblik
Brugervenligheden har været i fokus i vores nye websystem,
og du kan derfor hurtigt og enkelt få et overblik over alle dine
kunder – lige meget hvor du befinder dig. Blandt andet har vi
optimeret søgemuligheden, så du nemt kan finde frem til den
eller de kunder, du søger.
Du kan også få et overskueligt overblik over alle kunderne i din
servicekø og se i loggen for en specifik kunde.

På skærmbilledet ser du websystemets søgefunktion

Masser af muligheder
Udover at systemet giver dig et godt overblik over dine kunder
og aktiviteter hos disse, giver det dig også en lang række muligheder for at arbejde online med dine kunder.
Du kan:

anvende egen database til info ved servicebesøg
rette og ændre forholdsordre direkte i systemet
sætte anlæg i test med og uden overfald
give dine kunder eget login til systemet
sætte anlæg i test med og uden sms
se alle dine kunder i din testkø
sende mail til os direkte fra programmet
med kopi til dig selv

Sådan kommer du i gang
For at blive oprettet i systemet kan du kontakte Securitas på tlf.
+45 6383 2020 eller e-mail dks@dan-kontrol.dk.
Herefter sender vi dig et eller flere oprettelsesbilag – alt efter
om det blot er dig, der skal oprettes, eller hvis du også har en
række montører, der skal oprettes i systemet.
Når du har udfyldt og returneret oprettelsesbilaget, sender vi
dig loginoplysninger til systemet, og du vil nu være klar til at gå
i gang.
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Securitas A/S er Danmarks førende vagt- og
sikkerhedsleverandør og en del af verdens førende
sikkerhedskoncern, Securitas AB. Securitas beskæftiger mere
end 300.000 medarbejdere i 52 lande i Europa, Nord- og
Latinamerika, Mellemøsten, Asien og Afrika.
Ud fra et bredt udvalg af services, så som specialiserede vagter,
teknologiske løsninger, rådgivning og undersøgelser, skræddersyr
vi produkterne til den enkelte kundes behov for at kunne levere
den mest effektive sikkerhedsløsning. Overalt fra små butikker til
lufthavne gør vores 300.000 medarbejdere en forskel.
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