COST CENTER MANAGEMENT

Har du overblik over
omkostningerne?

Cost Center Management
Autodivisionen

Cost Center Management - Kort fortalt

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at spare tid og penge.
Derfor har vi lavet et system, som holder styr på dine omkostninger.
Man kan handle hos os på flere måder.
Enten kan du kontakte din salgskonsulent, ringe til
vores kundeservice eller bruge vores webshop.
Lige meget hvad du vælger, går din ordre igennem Cost Center Management,
som styrer dine omkostninger, ud fra de retningslinjer du selv har opstillet.
Dvs. at du kan se til hvilken afdeling indkøbet er foretaget, og endda til hvem
og hvorfor. På den måde har du altid et overblik over afdelingens forbrug og
samtidig sparer du en masse tid på bogføringen, da alle oplysninger også
står på fakturaen.

HVAD SIGER VORES KUNDER
“ ...Ved at kunne følge den enkelte medarbejders forbrug, kan vi få bragt
omkostningerne ned. Jeg kan stole 110 % på det system her. Og det er helt
klart en altoverskyggende fordel. (..) Nu er Berner jo ikke blot at betragte som
en leverandør længere. I bliver betragtet som en samarbejdspartner, som vi
har 100 % tillid til. Og den tillid gør, at vi faktisk sparer rigtig mange timer.”
Torben Kristholm,
Servicechef, Semler Retail

COST CENTER MANAGEMENT

Dine fordele
Tidsbesparende for virksomhedens administration
Bedre strukturering af omkostningerne
Altid gennemskuelige omkostninger
Up-to-date rapporter er altid klar i webshoppen
Altid adgang til sikkerhedsdatablade i webshoppen
Let at bruge

Process

Ordren placeres hos os. Vi spørger til, hvor varen skal bruges, hvem
der skal bruge varen og hvorfor varen er bestilt - altså om det er en
forbrugsvare, om det er en ny vare medarbejderen aldrig har haft før
eller om varen erstatter en defekt vare. Alt dette kan du efterfølgende
se i systemet på vores hjemmeside. Ganske simpelt og ligetil.
Du bestemmer selvfølgelig selv hvor mange niveauer du vil have.
Vil du høre mere, så kontakt kundeservice på 99 36 15 00 eller
din salgskonsulent, så sender vi den rette mand ud til jer.
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

HVOR

HVEM

HVORFOR

Lager

Medarbejder 1
Medarbejder 2
Medarbejder 3

Forbrug
Ny
Defekt

Pladeværksted

Pladesmed 1
Pladesmed 2
Pladesmed 3

Forbrug
Ny
Defekt

Værksted

Mekaniker 1
Mekaniker 2
Mekaniker 3

Forbrug
Ny
Defekt

Klargøring

Medarbejder 1
Medarbejder 2
Medarbejder 3

Forbrug
Ny
Defekt
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