Ett nytt sätt
att hantera
maskinparken

Du är i gott sällskap

Bara några av restauranger som arbetar med Kitchen Manager

När som helst kan du får en
överblick över
storköksutrustningen.
Enkelt anmäla ditt företags
behov av reparation eller
underhåll när som helst på
dagen eller natten.
Felanmälan skickas alltid till
Rätt serviceföretag. Viktigt
när det gäller avtalsbundna
serviceföretag samt
auktoriserade garantiföretag.

Partners

Några av service, förvaltningsföretag och återförsäljare som arbetar med Kitchen Manager

Ha tillgång till alla dokument
samt servicehistoriken.

KMAPP AB
Box 2314
111 23 Stockholm

Instagram: @Kmapp_se
Mobil: +46 704 555 330

Info@kmapp.se
www.kmapp.se

Stenkoll på köket?
När som helst.
Kitchen Manager!

Felanmälan
En detaljerad felanmälan med
bild för att undvika
missförstånd vad gäller plats,
maskin samt vilket fel som
anmälts. Tidigare reparationer
ses tydligt på felanmälan.
Förenklar hanteringen och
vinn tid med få
knapptryckningar.

Molnbaserat
Inga installationer,
uppdateringar eller backup.
Inloggning till webbtjänsten
från alla datorer, Ipad eller
smartphones var man än
befinner sig.

Servicehistorik
Tidigare reparationer sparas
och följer hela tiden med
varje enskild maskin.

Arbetsorder
En digital arbetsorder
skapas för varje felanmälan
och innehåller samtlig
information om utfört
arbete. Tidigare
reparationer ses tydligt i
servicehistoriken, något
som underlättar vid
garantianspråk.

Statistik
Bättre kostnadskontroll , vilket
förenklar kontroll av ekonomi
och maskinstatus. Tillgång till
digitala underlag för varje
reparation på varje maskin
administrations kostnader och
tid minimeras. Statistik skapas
för att förenkla budgetering
och uppföljning av
kökskostnader för reparationer.

Maskinförteckning
Bättre kontroll för
serviceföretaget att beställa
rätt reservdel, vilket spar
tidskrävande besök och
kostnader.
Detaljerad förteckning med
bilder och samtliga uppgifter
på varje maskin gör att
missförstånd minimeras.

Fördelar
En detaljerad
maskinförteckning ger
serviceföretaget en bättre
kontroll för att beställa rätt
reservdel, vilket spar
tidskrävande besök och
kostnader.

QR Quick-FA
Varje maskin får en QR kod
som kan skannas med vilken
smartphone som helst för
att ännu enklare skicka
felanmälan (FA).
– Ta fram mobilen
– Skanna koden
– Autentisera dig
– Fyll i formular i felanmälan
– Skicka iväg den

Budgetering
Förenkla budgetering och
underlätta vid
garantianspråk med
servicehistorik.

Appen som tar
ditt kök till
framtiden
• Ett nytt sätt att hantera
maskinparken
• När som helst kan du får
en överblick över
storköksutrustningen.
• Enkelt anmäla ditt
företags behov av
reparation eller
underhåll när som helst
på dagen eller natten.
• Felanmälan skickas alltid
till RÄTT Serviceföretag.
Viktigt när det gäller
avtalsbundna
serviceföretag samt
auktoriserade
garantiföretag.
• Ha tillgång till alla
dokument samt
servicehistoriken.

VAD
KMAPP hjälper storköks ägare och förvaltaren
digitalisera hanteringen av maskinparken och
felanmälan.

VARFÖR
Med många års erfarenhet i branschen upplever vi
alla möjliga problem som kan uppstå i samband
med översikten av maskinparken och vid
felanmälan.
Vi har skapat ett nytt sätt att hantera
maskinparken.
Vi tror att ett enklare och tydligare system kan
förenkla ert arbete och därför har vi skapat
framtidens lösning.

MÅLGRUPP
Storköks-kunder
• Översikt över hela maskinparken
• Kontroll över maskiners status och deras
servicehistorik
• Skicka och följa upp felanmälan
Serviceföretag
• Tryggt för serviceföretaget att beställa rätt
reservdelar.
• Information över tidigare reparationer i
Servicehistoriken.
• Underlättar vid nyttjande och anspråk av
garanti eller ny budgetering.

