
Analyseren. Optimaliseren. Verbeteren.

• Deskundig advies, inclusief trainingen 
op locatie, professioneel en op maat 
gemaakt bedrijfsadvies en doorlopende 
prestatiecontroles, zowel persoonlijk als online.

• Verbeterd opdrachtkaartbeheer dankzij 
naadloze integratie met uw huidige 
opdrachtkaartenbeheersysteem, zodat u  
meer uit uw bestaande bronnen kunt halen.

• De cloud-gebaseerde rapportage via  
Paintshop Cockpit geeft u een compleet 
overzicht van de prestaties van de spuiterij.  
Geen installatie nodig!

PAINTSHOP  
OPTIMIZER

Drivus ondersteunt professionele 
autoschadeherstelbedrijven met innovatieve diensten 

die hen helpen hun processen te optimaliseren en 
hun efficiëntie en winstgevendheid te vergroten.



   

VERHOOG DE PRESTATIES 
EN WINSTGEVENDHEID 
VAN UW SPUITERIJ

PaintShop Optimizer is een unieke combinatie van 

gepersonaliseerd advies van Axalta experts en een 

geavanceerde Cloud Service genaamd Paintshop 

Cockpit. Samen verbeteren ze de winstgevendheid 

en de dagelijkse prestaties van uw spuiterij door 

essentiële informatie te geven over relevante 

aspecten van uw spuiterij-activiteiten.

Uw Axalta-expert zal u helpen om de prestaties en 

winstgevendheid van de spuiterij stap voor stap te analyseren 

en te optimaliseren in de loop der tijd. Alle KPI’s worden duidelijk 

gepresenteerd op de Paintshop Cockpit Cloud Service, zodat u 

uw bruto marge en algehele prestaties kunt bewaken en volgen.

MEER INFORMATIE –
ZET KOERS VOOR 

CONTINUE VERBETERING

PERSOONLIJK ADVIES
Ontvang deskundig, hands-on advies van uw 

eigen Axalta-consultant die u zal helpen 
prestaties voortdurend te verbeteren en u 

zal ondersteunen bij het bereiken van 
winstgevender resultaten.

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 uw werknemers.

VERBETERD BEHEER VAN 
DE WERKPLAATS

PaintShop Optimizer – de combinatie van Axalta 
consultancy en 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 spuiterij-

prestaties te monitoren, kunt u trends 
herkennen en deze benutten voor zakelijk 

voordeel.
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