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Automatisering 
Endelig kan du udnytte dine data fuldt ud 
 
 

 
 

Det er dig og dine behov der bestemmer 
 

Drømmer du om 

automatisk at kunne: 

 Indkalde dine kunder til 

værkstedsbesøg? 

 Følge op på dem, som ikke reagerer 

på dine indkaldelser? 

 Minde dem der har booket et 

værkstedsbesøg om deres aftale? 

 Følge op på dem der ikke kom? 

 Fortælle at kundernes bil er klar til 

afhentning? 

 Sende regninger elektronisk? 

 Følge op på kundernes tilfredshed? 

 Reagere på utilfredse kunder?  

 Sende fødselsdagshilsner? 

 Følge op på prøvekørsler? 

 Sende relevante tilbud og nyheder 

til kunderne? 

 Udforme og sende e-nyhedsbreve 

og meget meget mere? 

Så læs her hvordan du kan gøre det! 

Som bilforhandler har du masser af data, ofte er det blot svært at få adgang til dem og 

endnu sværere at udnytte dem i en automatiseret relevant og loyalitetsskabende 

dialog med dine kunder. 

Mange har forsøgt, ligeså mange er indtil nu mislykkedes med at kreere såkaldte CRM-

systemer til bilbranchen. Årsagen er enkel, ikke to forhandlere er ens, så derfor er en 

”One size fits all”-løsning aldrig slået an. Hvorfor skulle du købe og betale for et 

standardsystem, som er lavet til at kunne favne alle brancher, så du typisk kun kan og 

vil bruge 20% af dets funktionalitet? 

Det skal du heller ikke, for nu kan du få et brancherelateret alternativ, hvor du får 

præcis det du har brug for, til en fast månedlig ydelse.  

Som bilmand ved du, at et nyt system der kun kan hjælpe dig, hvis dine medarbejdere 

skal gøre meget mere end i dag, er dømt til fiasko. Ingen hos dig har nemlig tid, 

kræfter, viden eller lyst til at taste endnu flere oplysninger eller ændre radikalt på deres 

rutiner. Slet ikke hvis data allerede er tilgængelige i andre systemer. 

Den problemstilling er nu løst og vi er stolte over at kunne præsentere bilbranchens 

helt nye løsning. En løsning vi kalder ADPAS (Automotive Dialouge Process Automation 

Solution) fordi den klare det meste - helt af sig selv. 

I dette nyhedsbrev kan du læse meget mere om det du kan opnå med AMAS.  

 

Vores filosofi er grundlæggende at hjælpe dig til at ”tjene mere og bruge mindre på at 

gøre det”! Vi tager derfor udgangspunkt i dine ønsker og behov, for relevant, 

mersælgende og loyalitetsskabende dialog med dine kunder. I tæt samarbejde med dig, 

sætter vi alle de nødvendige processer og systematikker i værk.  

Det du kun turde drømme om i går, kan du realisere samme med os i dag!  
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 Integration 
   

 

  

 Modulopbygning 
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sammenhæng til, udvikler vi gerne en 

løsning. Det er nemlig kun et spørgsmål 

om, hvor hurtigt det kan realiseres. 

Vores datamodel gør det anderledes 

nemt, at hente og ”bringe” data i 

forhold til andre databaseudbydere. 

Selve integrationen er en del af vores 

samlede løsning. 

For at kunne arbejde professionelt med 

dine data, har du brug for nem og hurtig 

adgang til disse. Det er langt fra alle ERP-

systemer (økonomi-, lager-, 

logistikstyringssystem o.l.) der tilbyder 

en sådan adgang.  

ADPAS kan imidlertid skabe integration 

til alle de ledende spillere på det danske 

ERP-marked, herunder f.eks. Datamann 

og ADP. Har du andre in- eller eksterne 

systemer som du ønsker at skabe 

Kontakt os allerede i dag 

Vi kunne skrive 100-vis af sider, om alle 

fordelene og dit store udbytte ved at 

benytte ADPAS, men det vil vi undlade om 

ikke andet for miljøets skyld.  

I stedet vil vi tilbyde dig et gratis og 

uforpligtende møde, hvor vi sammen kan 

gennemgå hele løsningen og dens mange 

muligheder for at hjælpe dig, til at tjene 

mere og bruge mindre på at gøre det.  

Vi vil godt garantere, at du minimum bliver 

efterladt med én god idé til hvordan du kan 

gøre netop det – helt gratis! 

 Kontakt os på: 

Telefon: + 45 53 38 34 00 

e-mail: pw@winholistic.dk 

Skype: winholistic  

Hvis du vil ”tjene mere og bruge mindre på at gøre det”, er ADPAS den helt rette løsning for dig 

og dit firma! 

 

Når vi siger det er dig og dine behov der bestemmer, mener vi det!                               

Med vores mangeårige erfaring, viden og ikke mindst dokumenterede resultater i 

bilbranchen, har vi naturligvis en rigtig god idé om, hvad du står og mangler. Derfor kan 

du komme lynhurtigt i gang. Vi har nemlig allerede beskrevet og klargjort alle de mest 

basale processer. Dine input vil naturligvis blot gøre din ADPAS-løsning til noget helt 

unikt og vil hurtigt bringe dig foran dine konkurrenter. 

Grundmodulet hjælper dig med hele din værkstedskundeproces, lige fra automatisk 

indkaldelse til service, rykkere, bekræftelse, reminder, genindkaldelse, ”din bil er 

færdig” og tilfredshedsopfølgning når kunden kører fra dit værksted. 

Foruden grundmodulet har du mulighed for at tilvælge et eller flere af følgende 

moduler: 

 Online kundeloyalitets- og tilfredshedsmålingsmodul 

 Kommunikationsmodul - til hjælp for effektiv on- og offlinekommunikation 

såsom nyhedsbreve, fødselsdagshilsner, invitationer, ny-, mer- og 

gensalgsmails o.s.v.  

 CRM-modul til hjælp for sælger- og kundestyring 

 Business Intilligencemodul til hurtig visualisering af virksomhedens drift 

 Segmenteringsmodul til hjælp for at finde og arbejde med de mest 

profitable kunder 

 Dialog og loyalitetstiltagsmodul – eget klubkoncept eller forfin bare dialogen 

Endeligt indhold og funktionalitet bliver færdigudviklet i en løbende proces.          

Således kan du arbejde med løsningen og ud fra dine konkrete erfaringer, ønsker og 

behov, få ADPAS tilrettet eller skræddersyet så det passer perfekt til dig og din 

forretning.   
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Enkel prissæting 
 

Anbefal og spar masser af penge  
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Vi har valgt at udvikle vores løsninger efter SaaS-modellen. Det vil sige som ”Software 

as a Service”. Det betyder, at du ikke betaler for andet end det du bruger - når du 

begynder at bruge det. Der er altså i udgangspunktet ingen opstartsomkostninger til 

f.eks. indkøb af programmer, tilretning, implementering, integration, service- eller 

vedligeholdelsesaftaler og lignende.  

Du abonnerer på løsningen, og ejer naturligvis selv dine data. Du undgår således, at 

skulle binde dig til én løsning ”for evigt”. Du fortjener friheden til selv at vælge det, 

der giver dig mest værdi for pengene. 

Den endelige pris afhænger af dine ambitioner, ønsker og behov. Prisen bliver 

sammensat af en grundpris og en pris pr. tillægsmodul. 

Der opereres med storkundepriser i vores prissætning. Det vil sige, at hvis du har flere 

afdelinger, eller din importør f.eks. vælger at indgå en aftale på vegne af alle sine 

forhandlere, findes der en pris, der passer til det samlede antal tilmeldte lokationer.  

Hvis der indgås en storkundeaftale efter du er begyndt at bruge løsningen, bliver din 

pris automatisk reguleret til det lavere prisniveau. Du har blot haft fordelen af at have 

været først på banen og dermed skabt dig et forspring. 

Fortæl dine venner og kolleger om ADPAS og få din egen løsning endnu billigere. 

Vi vil gerne sprede det glade budskab om bilbranchens nye mulighed for at ”tjene 

mere og bruge mindre på at gøre det”. Derfor kan du ved at anbefale ADPAS til andre, 

opnå ”member get member”-rabat, så snart de tegner et abonnement på løsningen. 

 

Det arbejder vi også med 

S T R A T E G I  

Winholistic arbejder med strategi ud fra en 

meget struktureret proces. Derfor kommer 

din virksomhed hele vejen rundt - uden 

noget bliver glemt.  

Med udgangspunkt i din virksomheds egen 

situation skaber vi sammen med dig 

holistisk indsigt, fokus og forståelse. Til det 

formål benytter vi blandt andet vores 

unikke WINWIN360
OTM -proces og de 

strategiske WINWORKSHOPSTM. 

T A K T I K / K O N C E P T  

Winholistic kan hjælpe uanset om du skal 

have en helt ny identitet, synliggjort 

resultater, optimeret din drifts- eller 

salgsproces, startet et loyalitetsprogram 

eller en dialogkampagne, udformet en 

annonce, en hjemmeside eller et salgsbrev, 

udviklet eller implementeret en CRM-

løsning, lavet datamining eller noget helt 

andet. 

O P E R A T I O N A L I S E R I N G  

Når det kommer til implementering og 

opfølgning forlader Winholistic dig ikke før 

alt fungerer som det skal. Mange steder 

bliver det til mangeårige samarbejder og 

nogle steder sågar udlejning af ressourcer 

til f.eks. bestyrelses-, chef-, ledelses-, salgs, 

marketing-, webmasterfunktioner m.m. 
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Vores filosofi 
 

Måden vi arbejder på 
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Evnen til at tjene mere og bruge mindre på at gøre det, kommer ud af en holistisk 

tilgang til løsningen af enhver opgave.  

Uanset om det gælder om at skaffe, fastholde eller udvikle kunder, medarbejdere og 

øvrige partnerskaber, er vores mission altid at hjælpe dig til at sikre, at det du arbejder 

med, altid skaber Return On Investment.  

Det er den filosofi der ligger til grund for alt vores arbejde herunder udviklingen af 

ADPAS. 

 

Det er indsatser der skaber resultater!  

Derfor fokuserer vi på årsagen frem for virkningen, når der skal foretages ændringer 

hos vores kunder. Fakta har det med at ødelægge enhver diskussion, så dét er vores 

udgangspunkt for at skabe læring og innovation. Således udvikler vi i tæt samspil med 

vores kunder, og eventuelle samarbejdspartnere, unikke løsninger, inden for alle 

relevante discipliner i virksomheden.   

Herunder ser du en af de mange fuldautomatiske ADPAS-processer: 

 

Winholistic ApS 

Bueparken 182, 2750 Ballerup 
Telefon: +45 53 38 34 00 
Fax: +45 32 52 28 90 
pw@winholistic.dk 

Tjen mere og brug mindre på at gøre 
det! 

Find os på websiden: 
www.winholistic.dk 
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