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Preluarea zilnică a
70-80 de solicitări

pe hârtie, email
sau telefonic;

Verificarea manuală
a fiecărui contract
de prestări servicii;

Prioritizarea solicitării
în funcție de tipul
problemei tehnice

și de disponibilitatea
inginerului aflat

pe teren;

Comunicarea greoaie,
prin telefon, cu 

inginerii responsabili
de service și cu clienții,
pentru fiecare detaliu

al intervenției;

Programarea
intervenției
propriu-zise,

întocmirea manuală
a devizului și
facturarea.

Fiecare solicitare din partea clienților
aducea cinci provocări pentru Clini-Lab.

Provocările Clini-Lab.

Cei 25 de ani de când se află pe piață au adus 
pentru Clini-Lab un număr semnificativ de clienți și 
astfel au început să apară și nevoile de resurse care 
să răspundă exigențelor lor.

Solicitările erau filtrate de directorul tehnic și 
prioritizate în funcție de tipul problemei și de 

inginerii disponibili pe teren. Munca sa de 
centralizare și prioritizare era istovitoare și 

dificil de delegat, iar randamentul era în mod 
vizibil scăzut, erorile umane ivindu-se des. 

Clini-Lab avea nevoie de un sistem de 
centralizare în timp real care să ușureze 

procesele de lucru.

Soluția dezvoltată de Beck et al. include o 
aplicație mobilă care este accesată de 
tehnicienii din teritoriu și permite extragerea
de rapoarte în funcție de multiple criterii, 
ceea ce reprezintă o sursă relevantă de 
informații pentru departamentul de vânzări.

Soluțiile
implementate
de Beck et al.
Munca de coordonare aflată în 
responsabilitatea unui singur angajat 
a fost preluată în proporție de 80% de 
platforma JobRouter, implementată 
de Beck et al.

Pentru a răspunde nevoilor
specifice companiei Clini-Lab,

platforma se integrează cu

Serviciul de client mail 
pentru preluarea comenzilor

și pentru comunicare;

Sistemul de evidență al contractelor
și clienților pentru verificarea

condițiilor contractuale;

Hărțile Google pentru vizualizarea
adreselor din teritoriu;

Evidența stocului de aparate
și piese de schimb pentru

actualizare în timp real;

Calendarul pentru planificarea
intervențiilor și a întâlnirilor cu clienți.

Beck et al. a implementat următoarele
facilități de automatizare a proceselor
de lucru pentru Clini-Lab.

Accesarea platformei
se face atât pe

desktop, cât și prin
aplicație mobilă;

Facilitarea delegării
de sarcini prin

doar câteva clickuri;

Monitorizarea în
timp real a lucrărilor

de pe teren;

Extragerea de
rapoarte în funcție de

multiple criterii;

Posibilitatea de a
întocmi devize și

de a emite facturi
instant și

automatizat.

Datorită platformei dezvoltate 
de Beck et al, Directorul Tehnic 

al Clini-Lab se bucură de 
ușurarea sarcinilor de lucru,
prin redistribuirea acestora 

către echipă.

Rezultate
și beneficii

Platforma JobRouter este un real 
ajutor pentru echipa de tehnicieni care 

deține acum toate datele necesare 
pentru rezolvarea intervențiilor mai 
rapid, dar pentru echipa de vânzări, 

care știe ce aparate necesită înlocuire 
și unde este necesară îmbunătățirea 

relației cu clienții.

Odată implementată
platforma JobRouter,
rezultatele nu au întârziat
să apară:

Alocarea sarcinilor de lucru și comunicarea
acestora se face în timp real;

Munca manuală a fost eliminată în proporție
de 80%;

Timpul total de lucru al echipei tehnice a fost
eficientizat cu 25%;

Timpul alocat redactării devizelor a fost redus cu 100%;

Durata de 5 zile necesară redactării de rapoarte a
fost redusă la un click;

Într-un singur an, platforma a procesat automat
20.000 de pași;

Eroarea umană a fost redusă la minim;

Identificarea contractelor se face doar cu un click;

Echipa de vânzări își cunoaște mai bine clienții datorită
trasabilității aparatelor;

Echipa de tehnicieni este la curent cu toate intervențiile
efectuate deja;

Planificarea mai bună a intervențiilor a condus la o planificare
mai bună a stocurilor de piese de schimb;

Departamentul de vânzări poate oferta în funcție de nevoile
clienților identificate în rapoartele extrase de JobRouter.

Pe viitor, Clini-Lab va continua
să colaboreze cu Beck et al.
pentru a realiza

Transformarea digitală
pentru noi procese
existente în companie;

Perfecționarea
platformei JobRouter;

Creșterea sustenabilă
a vânzărilor prin digitalizarea
managementului stocului.
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Principalele beneficii
aduse de soluția
implementată de
Beck et al. sunt:

Munca este distribuită eficient întregii echipe;

Timpul câștigat este investit în îmbunătățirea 
relației cu clienții și în atingerea obiectivelor strategice;

Fluxul de informații a fost optimizat;

Prioritizarea sarcinilor de lucru este mai eficientă;

Timpul de așteptare al clienților a fost redus;

Extinderea rețelei de reprezentanți în teritoriu;

Ofertarea către clienți răspunde mai bine nevoilor lor;

Costurile au fost reduse datorită eliminării erorilor.


