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HUOLTO-BARON

Ohjaa ja laskuta huoltoja missä ja milloin vain. Huolto-Baron soveltuu  
kaikenkokoisille elektroniikan, tietokoneiden, mekaniikan ja teollisuuden  
laitehuoltoa ja korjaustoimintaa tekeville yrityksille ja maahantuojille. 

Sovelluskokonaisuus mahdollistaa korjauskeskuksessa
ja asiakkaan luona tapahtuvan huollonohjauksen. 
Huollonohjausjärjestelmän avulla voidaan seurata ja 
hallita reaaliaikaisesti mm. huoltotyön sisältöä, asiakas- 
tietoja, työaikoja, käytettyjä varaosia, vaihtolaitteita, 
mittarilukemia, takuita ja vikakoodeja. Sovellus mah-
dollistaa töiden aikatauluttamisen työntekijöille ja tois-
tuvat huoltotyöt voidaan ohjelmoida avautumaan au-
tomaattisesti työjonoon. Sarjanumeroseuranta ja  
huoltohistoria helpottavat sovellusperheen kaut-
ta myytyjen ja huollettujen laitteiden etsintää ja tar-
kastelua myöhemmin. Monipuoliset hakuehdot, etsi- 
toiminnot ja raportit tekevät huoltotöiden käsittelystä 
sekä seurannasta vaivatonta ja tehokasta.

Varmistu, että kaikki varaosat ja  

työtunnit laskutetaan

Laskutettava työaika ja varaosat voidaan kirjata so-
vellukseen heti asiakkaan luona, jolloin ne ovat val-
miina laskutusjonossa ja tulevat varmasti laskutetuik-
si. Huoltotyöt laskutetaan siirtämällä ne automaatti-
sesti tai manuaalisesti laskutusjonoon. Samasta työs-
tä voidaan tehdä useampi lasku esim. jakamalla työ 

takuupäämiehen ja loppuasiakkaan kesken. Eri huolto- 
töitä voidaan myös kerätä samalle laskulle koonti- 
laskuksi. Laskutusjonoon siirtyneet työt on mahdol-
lista laskuttaa ”nappia painamalla”, jolloin uudelleen- 
kirjauksia ja inhimillisiä virheitä ei pääse syntymään.

Säästä aikaa ja anna asiakkaan avata 

huoltotyö puolestasi

Maksullisena lisäominaisuutena kotisivuillenne voi-
daan rakentaa extranet-tyyppinen työn avaus- ja  
huollonseurantajärjestelmä, jolloin asiakas voi itsenäi-
sesti suorittaa huoltotöiden avaamisen ja seurata työn 
edistymistä. Tämän extranet-järjestelmän voi toteuttaa 
myös ulkopuolinen ohjelmistotaho Web Services -raja-
pintaa hyödyntäen.

Tehoa huollonohjaukseen 
- automatisoi ja integroi



Tulevaisuuden taloushallinto on jo täällä.

Keskity tulevaan – www.netbaron.fi

HUOLTO-BARON

Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen sähköisen taloudenhallinto-
ohjelmiston, jossa monimutkaisia prosesseja on yksinkertaistettu luomalla älykkäitä automatisointi- 
ratkaisuja arjen työtä helpottamaan. Tuloksena toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

• Asiakas- ja tuoterekisteri
• Huoltotyön numero
• Vikakuvaus
• Liitetiedostot
• Kiireellisyysluokat ja hälytysrajat
• Huoltotyön seloste (sisäinen ja ulkoinen)
• Tuoteryhmäkohtaiset vikakoodit
• Käytetty ja laskutettava työaika
• Varaosakulutus
• Päämies-, normaali- ja korjaamotakuu sekä  

vaihtovarasto
• Siirto laskutukseen asetusten mukaan
• Huoltosopimukset
• Kustannusarvio
• Sarjanumeroseuranta (3 sarjanumeroa/työ)
• Huoltohistoria
• Tietokenttien määrittely (näkyvät, vaadittavat ja  

varoittavat kentät)
• Monipuoliset etsi-toiminnot
• Muokattavat huoltomääräykset ja -raportit
• Viivakooditarrojen tulostus ja tuki viivakoodinlukijalle

Erikoisominaisuudet

• Automaattinen toistuvaistöiden avaaminen  
(kunnossapito, huoltosopimukset yms.)

• Laskutus mittarilukemista
• Sähköpostit ja tekstiviestit suoraan huoltoliittymästä
• Ajopäiväkirja, kalenterimerkinnät ja rahtikirja

Räätälöitävinä lisäominaisuuksina mm. 

• Työn avaaminen kotisivuilta
• Töiden ohjaaminen ja kuittaukset
• tekstiviestein

Ominaisuuksia
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