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B2B PARTNER PORTAL

Overblik og effektivitet.
Mentech har vi udviklet en Partner Portal til vores 
erhvervskunder. Portalen er en online platform, hvor 
du og din virksomhed kan have et komplet overblik. 
over alle dine sager og engagementer både gamle, 
nye og igangværende sager.

Du vil have mulighed for hurtigt og nemt at kunne 
oprette nye ordrer, med en eller flere enheder.
Vi tilbyder også CVS-import til større ordreoprettelse.  
Som en del af platformen kan du nemt sætte en 
afdeling op separat og oprette administratorer og 
brugere for hver afdeling.

Alle administratorer og brugere vil blive tildelt et 
unikt login til platformen, hvor administratorer kan 
vælge rettighederne til de individuelle brugere i 
afdelingen. 

Efter behov kan vi skræddersy platformen, så den 
passer til jeres præcise behov.

Din Partner Portal indeholder bl.a. følgende funktioner:

Overblik over sager/reparationer

Økonomi og administration

Tilpassede brugere og afdelinger

Logistikløsninger

Speciel håndtering

Alsidig kommunikationsmoduler



ASSET MANAGEMENT 
SYSTEM (AMS)

Nem administration af alle jeres IT-enheder, for jeres 
IT-administratorer og jeres virksomhed.

AMS er en tilføjelse til vores digitale platform, som 
kan give dig mobiladministration på brugerniveau. 
Hver enhed vil blive registreret til en bruger og 
integreret i din service og reparation med Mentech. 
Det giver dine administratorer en nem adgang til 
at foretage ændringer eller opdateringer for enhver 
brugerenhed.

AMS kan tilkøbes i vores partner portal, hvilket giver 
dig et konkret overblik over alt jeres virksomheds 
interne IT såsom telefoner, tablets, laptops, 
stationære computere mm.

Funktioner i vores AMS system:

Dette sikrer en lynhurtig håndtering, da vi har alle 
oplysninger for at håndtere jeres sag.

Import af en CSV-fil er muligt til både enheder og 
brugere for hurtigt at få jeres virksomhed i gang med 
vores AMS løsning. AMS giver dig et overskueligt 
og brugervenligt system, uden at gå ned på 
funktionalitet.

Opret og tilknyt simkort til enhederne

Enheds informationer

Upload fakturaer

Tilpasning af brugere




