
PAINTSHOP  
COCKPIT

Neem de controle

• Verbeterd jobkaart beheer dankzij naadloze integratie 
met uw huidige jobkaart beheersysteem, zodat u 
meer uit uw bestaande bronnen kunt halen.

• Eenvoudig te gebruiken Activity Monitor om 
processen bij te houden tijdens alle stappen van het 
schadeherstelproces.

• Het verbeterde KPI-dashboard biedt u een duidelijk 
overzicht van de belangrijkste gegevens van uw 
carrosseriebedrijf.

• Bespaar tijd op voorraad. In plaats van items met 
een lage waarde te volgen, kunt u pakketten maken 
en deze volgen als onderdeel van onze non-paint 
materiaal tracker. 

Drivus ondersteunt professionele carrosserieën 
met innovatieve diensten, die hen helpen hun 

processen te optimaliseren en hun efficiëntie en 
winstgevendheid te vergroten.



drivus.be

PaintShop Cockpit plaatst u op de 

bestuurdersstoel. Hiermee kunt u de 

winstgevendheid en de dagelijkse prestaties 

van uw spuiterij visualiseren door essentiële 

informatie te geven over relevante aspecten 

van uw spuiterij.

Alle KPI’s worden duidelijk gepresenteerd in de Paintshop 

Cockpit Cloud Service, zodat u uw brutomarge en algehele 

prestaties kunt bewaken en volgen.

HOUD DE PRESTATIES EN 
WINSTGEVENDHEID VAN UW 
CARROSSERIE IN DE GATEN

KPI’S DUIDELIJK GEPRESENTEERD
PaintShop Cockpit plaatst u op de 

bestuurdersstoel. Hiermee kunt u de 
winstgevendheid en de dagelijkse prestaties 

van uw spuiterij visualiseren door 
essentiële informatie te geven 

over relevante aspecten 
van uw spuiterij.

GEOPTIMALISEERDE PRESTATIES
Uw Axalta-consultant zal uw huidige status 

evalueren en uw Paintshop Cockpit aanpassen. 
Het geeft u een gedetailleerd overzicht van 
processen, materiaalgebruik en prestaties 

van werknemers.

VERBETERD BEHEER 
VAN DE CARROSSERIE

PaintShop Cockpit geeft u belangrijke 
bedrijfsinformatie op een gemakkelijk te 

begrijpen manier, zodat u weet waar 
verbeteringen kunnen worden 

aangebracht.

ONTDEK NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Door voortdurend elk aspect van de prestaties 
van uw spuiterij in de gaten te houden, kunt 
u trends herkennen en deze benutten voor 

zakelijk voordeel.

02

04

01

03

Axalta Coating Systems 
Belgium BV
Geerdegem-
Schonenberg 248
B-2800 Mechelen
België

MEER INFORMATIE –
 ZET KOERS NAAR 

VOORTDURENDE VERBETERING


