Mobile Asset Management
- En udvidelse til den digitale Platform

TIL JER SOM VIRKSOMHED

Mobile Asset Management (MAM)

MAM er et tilkøb til den digitale
platform og er designet til dig
der ønsker et system til at
holde overblikket for dig.
Systemet sørger for at holde
styr på alle dine brugere og
devices, samt hvilke brugere
der har hvilke devices.

Det er bygget op så du ikke
længere skal holde styr på
når medarbejdere får nye
telefoner og gamle går i
stykker osv.
MAM lader dig spare på
kræfterne til de vigtigere
opgaver.

Komplet overblik
Når i oprettes til MAM løsningen vil alle virksomhedens brugere registreres i
systemet sammen med alle virksomhedens arbejdsenheder. Herunder indgår
computere, telefoner, tablet, iPods, osv. Enheder knyttes derefter til brugerne
og herfra kan man overlade ansvaret til systemet. Hvis en medarbejders
telefon går i stykker skal den blot scannes og lægges i receptionen.
Herefter vil en chauffør komme ud med det samme og hente enheden og
sende den til akut reparation. Systemet registrerer hvilken bruger enheden er
knyttet til og sørger for at kontakten går gennem den person. Når enheden
vender retur skal den blot scannes og brugeren vil få besked herom.
Undervejs i forløbet vil man kunne følge enheden og der vil aldrig længere
opstå tvivl om hvor en telefon er blevet af, da systemet opdaterer sig selv
konstant.

Quick Repair og Quick Swap
Har jeres virksomhed et lager af telefoner,
computere og lign. som ikke bliver brugt så vil
disse også registreres i systemet. Dvs. at hvis
en medarbejder ødelægger en telefon, så når
den scannes vil brugere få to muligheder
”Afvent reparation af din enhed (Quick Repair)”
eller ”Modtag ny enhed med det samme (Quick
Swap)”.
Hvis den anden mulighed vælges så skal
medarbejderen blot tage deres nye telefon og
scanne den. Når dette er gjort så vil systemet
registrere at den nye telefon er knyttet brugeren,
så når den gamle telefon kommer til reparation,
så vil brugeren ikke blive ubelejliget med spam
om deres gamle arbejdstelefon.
Når den ødelagte enhed så vender retur fra
reparation så skal den blot scannes og
systemet vil informere om at telefonen skal
placeres på lager så den kan gives ud næste
gang en medarbejder får brug for den.

På denne måde vil jeres virksomhed kunne
holde en cyklus af telefoner der sørger for
at en medarbejder aldrig går uden en
arbejdstelefon.

Simkort-tilknytning

Systemet giver mulighed
for at tilknytte simkort til
brugere. Hvis jeres
virksomhed har
udleveret simkort til de
forskellige brugere så vil
disse simkort kunne
knyttes brugeren i
systemet.

Dvs. at hvis en medarbejder har et
simkort knyttet sin bruger og
medarbejderen får en ny telefon
gennem Quick Swap løsningen, så vil
systemet automatisk registrere at
simkortet ikke længere er knyttet den
gamle telefon, men er på en ny nu.
Systemet sørger altså for at holde øje
med når en medarbejder får en ny
telefon at simkortet også bliver
registreret til en ny enhed.

Device Life Cycle
Når et device registreres i MAM systemet, vil i kunne se devicets
livscyklus, dog ikke med tilbagevirkende kraft. Herfra vil i kunne følge
det lige indtil i kasserer devicet igen. I vil kunne se hvor det har været,
hvor ofte det har været til reparation og hvor mange penge der er
gået hertil. I vil kunne se hvilke brugere devicet har været hos og
hvilke brugere der har forsaget de eventuelle reparationer.

Apple ombytninger
Mange virksomheder knokler med at deres enheder bliver ombyttet.
Når en iPhone eller lign. Bliver ombyttet via en reparation hos et
autoriseret værksted så vil telefonen blive tildelt et nyt IMEI og
serienummer. Dette er et problem for mange virksomheder, da de så
er nødt til finde deres lageroversigt frem og ændre telefonens
registrerede IMEI eller serienummer. Med Mentechs MAM løsning
sørger systemet selv for at holde IMEI og serienummere opdaterede
ved ombytninger.

Skræddersyet til dig!
Ligesom den digitale platform så kan MAM-systemet skræddersys
dine behov. Du ringer blot ind til din kontaktperson hos Mentech og så
løser i det sammen!
Lyder dette som noget for dig? Kontakt os på
erhverv@mentech.dk, så arrangerer vi en fremvisning!

Da vi har en utrolig hurtig ombytning process samt levering af
reservedele, så vil det være muligt at modtage det ombyttede produkt
eller et repareret produkt indenfor 24 timer i gennemsnit.
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