OM SERVISTIK
Servistik är ett service- och logistikföretag. Vi arbetar
för att minska den totala produktionskostnaden
genom en effektivare logistiklösning för det interna
materialflödet. Vi driver logistikutvecklingen genom
ett produktivt engagemang och daglig drift.
Läs mer om oss på vår hemsida www.servistik.se
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MAIL: info@servistik.se

EN TRYGG
LOGISTIKPARTNER
LEVERANSPLANERINGSSYSTEM
Serviplan är Servistiks unika leveransplaneringssystem för material, transport och internlogistik.
Utvecklat för att effektivisera verksamheten.
Systemet styr informationsflöden och materialhanteringen inom såväl tillverkningsindustrin som
city- och bygglogistiken, med fokus på Last mile
och leveranser Just in time.

EN GEMENSAM PLATTFORM SOM
GER TRYGGHET OCH KONTROLL

Nyfiken
och vill veta mer?

Serviplan är en gemensam plattform som integrerar
Servistiks servicecenter med kunden och aktuella
leverantörer. Genom systemet och vårt servicecenter kan vi garantera dig en hög servicenivå.

Hör av dig så bokar vi
in ett personilgt möte
för demo.

Plattformen ger dig en tydlig översikt och styrning
över alla aktuella projekt och kopplar ihop material
med dokument och skapar spårbarhet. Det ger
ordning och reda vilket resulterar i en ökad effektivitet med tydlig struktur och minimerar risken för
störningar.

• Digital inrapportering
• Scanning/spårbarhet
• Mailavisering/SMS
		

Släpp ansvaret och få kontroll över logistiken!
PLANERING OCH STYRNING

@

Via Serviplan kan vi gemensamt både planera
och styra materialflödet genom hela processen/
projektet.

		
SPÅRBARHET

Vi har integrerat spårbarhet i Serviplan. På så vis
kan ni enkelt följa godset genom hela flödet.

		
LEVERANS OCH LAGER

Serviplan ger full kontroll över aktuellt lagersaldo och
leveranser som uppdateras kontinuerligt genom
hela processen.

		

Läs mer om
Serviplans fördelar

FÖRDELAR
•

Planering..............................................................
Lätt att se helheten och styra leveranser som bidrar till en ökad effektivitet.

•

Spårbarhet ........................................................
Visar var godset befinner sig vilket ger er kontroll och besparing av tid.

•

Gemensam plattform.........................................
Lätt att hitta aktuell information för alla inblandade.

•

Lagerstatus........................................................
Uppdateras kontinuerligt och säkerställer korrekt information.

•

Sammankopplad data........................................
Ger full översikt och minimerar risken för störningar.

•

Aviseringar................................Direkt kopplat till aktivitet ger tydligare kommunikation.

•

Bokningar...........................................................
Enkel bokning med snabb återkoppling för tidseffektivt verksamhet.

•

Hantering av flera projekt...................................
Separerar information och ger ordning och reda.

•

Grindstyrning......................................................
Flexibelt och resursbesparande.

