PAINTSHOP
OPTIMIZER

Analisar. Otimizar. Melhorar.
• Consultoria especializada, incluindo sessões
de formação, aconselhamento profissional
e personalizado de negócios e verificações
contínuas de desempenho, pessoalmente
ou online.
• Gestão aprimorada da folha de obra graças à
integração perfeita com o seu sistema atual,
permitindo que obtenha ainda mais dos
recursos existentes.
• Relatórios baseados na nuvem através do
Paintshop Cockpit, que lhe proporciona uma
visão geral completa do desempenho da oficina.
Não é necessária instalação!

Drivus apoia oficinas profissionais com serviços
inovadores, ajudando-as a otimizar os seus processos
e a aumentar a sua eficiência e rentabilidade

AUMENTE O DESEMPENHO
E A RENTABILIDADE DA
SUA OFICINA

Paintshop Optimizer é uma combinação única de
consultoria personalizada de especialistas Axalta,
além de um avançado serviço na nuvem chamado
Paintshop Cockpit. Em conjunto, melhoram a
rentabilidade e o desempenho diário, fornecendo
informações vitais sobre os aspetos relevantes das
operações da sua oficina.
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CONSULTORIA PESSOAL
Obtenha conselhos práticos e especializados do
seu consultor Axalta, que o ajudará a melhorar
continuamente o desempenho ao longo
do tempo e a apoiá-lo na obtenção de
resultados mais rentáveis.

DESEMPENHO OTIMIZADO
O seu consultor Axalta avaliará a situação atual
e personalizará o seu Paintshop Cockpit.
Fornece-lhe uma visão geral detalhada dos
processos, da utilização de materiais e do
desempenho dos funcionários.
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GESTÃO MELHORADA DA OFICINA
Paintshop Optimizer – a combinação de
consultoria Axalta e Paintshop Cockpit
fornece-lhe informações do negócio
essenciais, de uma forma fácil de
compreender, para que saiba onde
podem ser feitas melhorias.

IDENTIFICA NOVAS OPORTUNIDADES
Ao monitorizar continuamente todos os aspetos
do desempenho da oficina, pode detetar
tendências e explorá-las para obter
melhorias no negócio.

O seu especialista da Axalta irá ajudá-lo a analisar e otimizar
continuamente o desempenho da oficina e a rentabilidade passo a
passo ao longo do tempo. Todos os KPIs são apresentados claramente
no Paintshop Cockpit Cloud Service, permitindo-lhe monitorizar e
acompanhar a sua margem bruta e o seu desempenho geral.
SAIBA MAIS E DEFINA O
PERCURSO PARA UMA
MELHORIA CONTÍNUA
drivus.pt
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