LANTMÄNNEN MASKIN AB
OM LANTMÄNNEN MASKIN

Lantmännen Maskin er et skandinavisk selskab med base i Sverige. Alt inden for
landbrugsmaskiner, nye, brugte og reservedele håndteres i selskabet. Lantmännen
Maskin sælger Valtra, Fendt og Claas traktorer, Claas mejetærskere samt et bredt
sortiment af redskaber og græsslåmaskiner. Sammen med søsterselskabet Swecon har
de 70 værksteder med hurtig og kvalificeret service i Sverige.
Som forretningspartner tager Lantmännen Maskin ansvar for hele kæden fra import til
salg, reservedele og service. Lantmännen Maskins hovedkontor ligger i Malmø.
Lantmännen Maskin ejes af Lantmännen, som er en af Nordens støste koncerner inden
for fødevarer, energi og landbrug. I 2012 havde Lantmännen Maskin 735 ansatte og en
nettoomsætning på godt 2,9 mia. svenske kroner. Swecon havde 441 ansatte og
omsatte for 2,5 mia. svenske kroner.
CITAT – LANTMÂNNEN MASKIN AB

 ”Forældede systemer gjorde, at der kunne gå lang tid inden ordrer blev
slutrapporteret, så vi havde en fornemmelse af, at et stort antal timer ikke blev
faktureret. Derfor havde vi et udtalt ønske om at styrke rapporteringen fra
vores mobile serviceteknikere – og det er i den grad blevet indfriet. At alt nu
foregår i realtid gør, at vi har fået et enkelt, effektivt og rentabelt værktøj til at
håndtere virksomhedens serviceydelser.”
ANDERS SEGERVALL, IT SERVICEMARKED, LANTMÄNNEN MASKIN AB

www.lantmannenmaskin.se
OM MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ softwareleverandør der tilbyder Workforce Managementløsningen ProMark fra kontorer i Danmark,
Sverige, Norge, Storbritannien og Rumænien.
ProMark hjælper kunderne med at øge produktiviteten og opnå besparelser gennem planlægning
af de rette ressourcer til rette tid til den rette
opgave og sikrer at ressourcerne aflønnes korrekt
på den mest effektive måde.
Vi servicerer globale virksomheder og har mere
end 1000 installationer og 300.000 brugere.
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LANTMÄNNEN MASKIN AB: EFFEKTIV, ENKEL OG RENTABEL
SERVICEORDREHÅNDTERING
UDFORDRINGEN

Lang gennemløbstid fra udført
arbejde til fakturering
Negativ difference mellem
faktureret tid og udført arbejde
Omfattende og manuel
administration i forbindelse med
tidsrapportering og løn
Ikke optimal planlægning af
medarbejdere og arbejdsopgaver
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

En fælles løsning for hele
organisationen
Rapportering i realtid
Kort ledetid fra rapportering
(mobil) til fakturering
Integration til M3
Enkel og intuitiv
rapporteringsgrænseflade
Planlægning på individniveau

METODER

Implementering af
ProTime til tidsrapportering
ProJob til serviceordrer
ProMobile til mobil registrering
ProReport til rapportering
ProHost til integration med M3
og HR-plus
ProPlanning bemandingsplanlægning er næste skridt
UDBYTTE

Effektiv realtidsrapportering via
mobile enheder for alle 350
serviceteknikere
Effektiviseret serviceordrehåndtering for alle 70
værksteder
Inividualiseret
bemandingsplanlægning
Effektiv løngenerering via
shared service center

PRIMÆRE RESULTATER

 Hurtig og effektiv afrapportering på virksomhedens
serviceydelser
 Korrekt og hurtig fakturering af
serviceydelser muliggør en
øget faktureringsgrad på 4,5%
 Reduceret ressourceforbrug i
lønhåndteringsprocessen
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