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1. «Den gule lampa»



«Den gule lampa»
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2. Hovedelementene 

i Servicekonsept 

2022



SK2022 er et driftssystem som omhandler store endringer innenfor tre hovedelementer, 

og komponentene i hver av disse henger tett sammen

Teknologi som utruster kunder og 

mekanikere med forutsetninger for å 

bli selvbetjente – og som søker å 

redusere administrative bindinger i 

mellom dem

Organisering som tydeliggjør

ansattes individuelle og kollektive 

bidrag til verdiskapingen – og som 

legger forutsetninger for gradvis 

forbedring av driften

Prosesser hvor saksbehandlingen 

søker enkleste vei med færrest 

mulige overleveringer og kontroller –

og hvor sentraliserte løsninger 

driver kvalitet og effektivitet  

Teknologi

Organisering

Prosesser
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og komponentene i hver av disse henger tett sammen
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Prosesser

Organisering

Teknologi

Kundereisen

Planleggingsprosessen

Produksjonsprosessen

Delehåndteringsprosessen

Faktura & Garantiprosessen

Sentralisering av støtteprosesser

1

2

3

4

5

Driftsorganisering

Roller og rollebeskrivelser

Målstyringssystem

Resultatsikring

Forbedringsarbeid

Holdning og atferd (ledelse)

1

2

3

4

5

Mekanikerpad (DWO)

Online Planner (OLP)

Selvbetjeningsautomat og AutoKey

Tracker

Digital signeringsskjerm

1

2

3

5

6

6

4

Teknologi

Organisering

Prosesser



Selvbetjeningsautomater ved ankomst sikrer godt tilbud til kunder som ønsker å være 

selvbetjente. Skilting og kundevert er viktige tiltak for at det ikke skal oppfattes støtende

9

Kommentarer

► Selvbetjeningsautomater brukes for å ta imot kunder

► Kundene ankomstregistreres automatisk 

► Mekaniker varsles automatisk om at nøkkel er ankommet

► Kundefront blir avlastet i perioder med stor pågang

► Mulighet for utlevering av leiebil

Det er helt glimrende å slippe kø, 

Jeg bruker den neste gang og!

Kundeintervju

Fint å kunne levere nøkkel i 

vindfanget tidlig på morgenen! Bra at 

jeg kan legge inn egne kommentarer.

Kundeintervju

Andel selvbetjente inn- og 

utleveringer (mars 19)

Minde

Åsane

Økern

41,3 %

31,2 %

25,5 %



Den digitale reisen for mekanikerne har vært betydelig, og alle ledd hos forhandlerene har 

tatt i mot endringene på en imponerende måte
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Kommentarer

► Alle mekanikere jobber 100 % digitalt hos de forhandlerne 

som er påkoblet SK2022

► Mekanikerne kan kommunisere med kunden og gi pristilbud 

med bilde og videokommunikasjon. I tillegg benyttes paden 

til å kommunisere med administrasjonen

► All dokumentasjon er digital og gjenbrukes

► Mekanikerne kan arbeide på arbeidsstasjonen sin hele 

dagen, uten avbrytelser



Det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra mekanikere på at iPad’en forenkler 

hverdagen og bidrar til mer tidseffektiv jobbing, til tross for mer administrasjon
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Vi ser nytten av å legge på 

delene selv. Da blir det 

mest riktig!

Når vi definerer aop’ene

selv får vi med alle de 

tilleggene vi skal ha!

Når jeg selv har gjort 

feilsøket vet jeg best hvilke 

arbeidsoperasjoner som 

kreves. Det er ikke lett for 

KA’en å få med seg alt!

Om KA’en skal prise 

tilleggsarbeidet blir det 

lengre ventetid for oss før 

vi kan sette i gang med 

jobben! 

Bestiller vi delene selv 

rekker vi oftere å få dem 

med på første leveranse! 

«iPad’en er det beste som 

har skjedd på 10 år. 

Prosessen rundt 

dokumentasjon og bilder var 

tidligere svært tidkrevende!»

«Jeg liker godt 

oppdateringen som har 

kommet – den inneholder 

flere av punktene vi 

etterspurte sist!»

iPad’en gir meg mulighet til 

høyere fokus på 

arbeidsoppgavene når deler 

kommer direkte til bukken!»



1

2

Mekaniker oppretter tilbud i 
DWO og sender Tracker-link til 
kunde

3

Kunde aksepterer ytterligere 
arbeid i Tracker

4
Mekaniker ringer kunder 
dersom kunde ikke svarer på 
innenfor en definert tid

5
Mekaniker får GO / NO-GO på 
gjennomføring av ytterligere 
arbeid

Mekaniker oppdager 
ytterligere arbeid og har 
tilgjengelig tid og deler
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Det kreves en tydelig definert rutine for når og hvordan mekaniker skal ha direkte 

kommunikasjon med kunde 



Coacher holder daglige statusmøter på verkstedsgulvet for sine team som bidrar til 

planoppnåelse og justering av kapasitet og jobber på tvers
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Kommentarer

► Innføring av digital produksjonstavle bevisstgjør rundt 

verdiskapende tid

► Fokus på prestasjon gjennom nøkkeltall har 

umiddelbart gitt økt bevissthet og resultater. 

► Arena for faglige diskusjoner og kompetansedeling 

mellom mekanikerne sikrer kontinuerlig forbedring

Statusmøtene på verkstedet gir meg 

god oversikt over dagen og gjør det lett 

å gi ut informasjon og justere jobber i 

plantavla

Medarbeider



Delehåndtering leverer deler direkte til verkstedet ved bestilling og løpende ved oppsalg. 

Deletelefoner rutes nå direkte til Kundesenteret

14

Læringspunkter

► Deler til dagens produksjon blir satt ut dagen før

► Delekelnere serverer tilleggsarbeid ut til mekanikere

► Kundesenteret håndterer deletelefonene

► Delelageret er mer ryddig og oversiktlig

► Lydvarsel på skjerm øker fokus hos delekelneren 

som raskt kan levere deler til mekaniker på bukk



Ved å samle all kompetanse ett sted i Kundefront er det viktig med strukturert 

kompetansebygging på tvers
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Læringspunkter

► Alle ordre er nå digitale da den fysiske ordremappen 

er borte gjennom digitalisering

► Alle i kundefront booker nå i OLP og håndterer de 

digitale arbeidsordrene der – uten ordremapper

► Kundefront kommuniserer med resten av 

organisasjonen gjennom OLP, og trenger derfor ikke 

å bevege seg rundt

► Kundefront fungerer også som kundevert for 

selvbetjeningsautomat

«Jeg ser hvorfor endringene i Kundefront er 

nødvendige og de kommer definitivt kundene til 

gode. Nå må vi få opp kompetansen på tvers!»
Medarbeider Kundefront

Før Etter



3. Kundesenterets 

rolle for helheten



Kundesenteret er navet i konseptet, og sikrer god kvalitet på kundekommunikasjonen, 

samt transparens og sporbarhet på tvers av forhandlerne

Integrert med 
CRM-modulen i 
kommunikasjonen

Kundesenteret i Bertel O. Steen Detalj

Chatbot

Selvbetjenings-
automater

Håndtering av 
telefonhenvendelser

Håndtering av e-
posthenvendelser

Håndtering av sosiale 
medier

Kommuniserer i OLP (Online Planner), og 
sikrer gjenbruk, sporbarhet og 

transparens



4. Digital ordreflyt –

effekter og arbeidet 

med prinsipalene



Heldigitale arbeidsordre er relativt radikalt og nytt for fabrikkene, og kommer fra «lille 

Norge». Ikke bare er det mer effektivt, men sikrer også økt kvalitet og transparens
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► Heldigitale arbeidsordre fjerner den fysiske 
ordremappen og sikrer digital lagring av 
dokumenter, signaturer, bilder, kommunikasjon osv. 

► Bruk av digital arbeidsordre reduserer administrativ 
tidsbruk til kontroll av dokumentasjon, feilretting, 
transport av ordrer, scanning og lagring. 

► En fullstendig digital transformasjon muliggjør 
automatisering, tilpasning og kontinuerlig forbedring 
av både arbeidsprosessene og kundereisen i 
servicemarkedet.

► Tidsbruk til dokumentering på garantiordre 
mekaniker reduseres betraktelig med digital ordre, 
både for mekanikere og administrative. 

► Digital arbeidsordre sikre full sporbarhet og 
transparens i dokumentasjonen mellom importør og 
forhandler.

Fakta om heldigitale arbeidsordre

► PSA fabrikken har historisk sett vært krevende å 
overbevise med tanke på den digitale kundereisen, 
men etter to besøk i Norge og en presentasjon i 
Frankrike er de nå overbevist om at dette er 
fremtiden.

► Importøren opplever mye mindre avvik på underlag / 
dokumentasjon ifm garantikrav og 
forhåndsgodkjenninger

► Økonomiske Konsekvenser ifm garantirevisjon pga
mangler iht rutinen vil bli kraftig redusert

► Kortere behandlingstid mellom forh – Importør -
fabrikk

Arbeidet med fabrikk for å sikre aksept



Takk for oppmerksomheten.

Spørsmål?


