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FULDT INTEGRERET
MED FORSI
Helios booking kører parallelt
med Forsi. Det betyder, at
alle dine ordrer kan hentes
elektronisk og at du kan
klare hele kundedialogen

- DU HAR DET ALLEREDE, SÅ
HVORFOR IKKE BRUGE DET?

gennem Helios.

DINE KUNDER KAN MED HELIOS BOOKE
ARBEJDE DIREKTE FRA WEB
• INTERNETBASERET BOOKING
• 100% INTEGRERET MED HELIOS & FORSI
• STATUSOPDATERINGER FRA HELIOS
FREMGÅR I REAL-TID PÅ MEKANIKERENS
BOOKING-SIDE
• INDLEVERINGS- OG AFLEVERINGSOVERSIGT
GIVER ET PERFEKT OVERBLIK
• AUTOMATISK FREMSENDELSE AF SMS OG
E-MAIL NÅR NYE TIDER BOOKES ELLER NÅR
ORDREN ER FÆRDIG

BEDRE OVERBLIK
I HELIOS
Når en rapport importeres
til Helios, sættes ordrens
status automatisk, så ordren
kan følges af både mekaniker
og autolakerer. Vha. Indleverings- og Aﬂeveringsoversigt
kan du udnytte ledig kapacitet
på værkstedet – og samtidigt
se hvornår du får for travlt,
inden det er for sent.

• 100% LEVERANDØRUAFHÆNGIG

SPARER TID
RST ApS / Helios
Tølløsevej 47
2700 Brønshøj
+45 4457 0088

Mekanikeren gør sin ordre
klar og autolakereren får
besked om at den kan
afhentes. Mekanikeren kan
følge ordrens status og får
besked når den er færdig.

Hellios.indd 1
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› LEDER
AF: Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark

Politisk makværk om
reparationsgrænsen nedlægger job
”Det sku’ vær’ så godt, og så’ det faktisk skidt,” lyder
omkvædet i den gamle sang om Larsen.
Det samme kan man sige om den politiske aftale om
at ændre på reparationsgrænsen.
For som led i aftalen fra 21. september om at sænke
registreringsafgiften til 85 procent og hæve knækket
for den høje afgift, blev det efter autobranchens ønsker samtidig besluttet at hæve reparationsgrænsen
til 70 procent i 2019 og med endnu 5 procentpoint til
75 procent i 2020.
Det er sådan set godt nok, men når det alligevel er
skidt, skyldes det, at sænkningen af registreringsafgiften og stigningen i reparationsgrænsen ikke kommer til at gå hånd i hånd.
Den tidsmæssige forskydning, hvor priserne på nye
biler allerede er sat ned, mens reparationsgrænsen
først hæves med et og to års forsinkelser, kommer
nemlig til at betyde, at flere biler vil blive stemplet
som totalskadede, og dermed skal skrottes i de kommende år – særligt i resten af 2017 og i 2018.
Loven kræver, at biler bliver skrottet, hvis de bliver
skadet for mindst 65 procent af deres værdi. Det gælder uanset, om bilen kan repareres på en sikker og
forsvarlig vis.
Med sænkelsen af registreringsafgiften er især mellemklassebilerne blevet billigere og som en følge af
det, er også den værdi, bilerne må være skadet for,
blevet mindre.

For en Volkswagen Passat, Audi A4 eller en anden
bil i prisklassen mellem 300.000 kroner og 400.000
kroner, betyder det konkret, at reparationsgrænsen
reelt set er faldet med 12-13 procent siden registreringsafgiften blev sænket - og i 2019 vil reparationsgrænsen være faldet med cirka 6 procent. Først i
2020 kommer der balance i regnskabet.
Med andre ord får både værksteder og autolakererne mindre at lave på skadede biler i de kommende
år – alene fordi politikerne ikke ville finde de småpenge, der skulle til for at gennemføre stigningen i reparationsgrænsen med øjeblikkelig virkning.
Det er nærmest en hån imod autobranchen, og i AutoBranchen Danmark og blandt alle vores medlemmer
i eftermarkedet er vi derfor målløse over for den politiske ligegyldighed mod at finde 100 millioner kroner til en branche, der påtager sig et kæmpe samfundsansvar ved at tage mange lærlinge og uddanne
vores unge.
Politikerne burde tage sig sammen, og hvis det er finansieringen, det halter med, kan autobranchen sagtens være behjælpelig med at pege på statslige udgifter, hvor pengene kunne være givet bedre ud.

Adm. direktør Gitte Seeberg

Chefredaktør: Kommunikationschef Lisa Sandager Ramlow • Redaktion: AutoBranchen Danmark • Layout: Kristina Strunge • Billeder:
Colourbox og private • Annoncetegning: Kristina Strunge, tlf. 41 94 81 62, ks@abdk.dk • Udkommer: 4 gange pr. år • Oplag: 1900 stk.
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› SIDSTE NYT

AF: Finn Larsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

Brancherådet arbejder med
information om rustbeskyttelse
Brancherådet for Rustbeskyttelse mærker fortsat stigende interesse, og arbejder videre for at sikre branchen og forbrugerne bedst mulig information om rustbeskyttelse.
Leverandører af rustbeskyttelse, bilimportører, FDM,
Teknologisk Institut og AutoBranchen Danmark deltager i det, der bedst kan betegnes som en netværksgruppe, og på den måde kommer gruppen ud i alle
hjørner.
Senest har brancherådet taget opgaven med at producere en folder rettet mod bilejeren. Folderen skal
kunne læses af alle, der ønsker at vide mere om rustbeskyttelse.
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Rådet har også særlig fokus på rustbeskyttelse efter
skadesreparation. En del bilproducenter har udførlige anvisninger og specifikation på materialer, mens
andre intet har. For dem som ikke har retningslinjer
gælder, at importøren opfordres til at kontakte bilproducenterne for at få de rette skadesreparationsanvisninger, så rustbeskyttelsen kan genetableres efter
en skadesreparation.
Også uddannelse er på dagsordenen. I forbindelse
med den reviderede AMU-uddannelse arbejdes der
på etablering af en uddannelse for sprøjtefolk på to
skoler i henholdsvis Jylland og på Sjælland. Uddannelsen skal være mærkeneutral men have fokus på
produkttyper.

BLIV MEDLEM AF LAKKÆDEN DANMARK
OG HØST KONTANTE FORDELE FRA DAG 1!

Kun kr.

5.000,om året

FÅ GAVN AF ET TÆT
SAMARBEJDE

100% frivillig kæde
Gennemsigtig kædeøkonomi
Kurser og videreuddannelse
Fagligt og socialt fællesskab
Gode indkøbsaftaler uden købetvang
Input til optimering af produktionen
Input til salg og markedsføring
En kæde med stærkt netværk
Kort og godt - en kæde som arbejder
for dig og dine værdier

I LAKKÆDEN DANMARK ER DU
100% SELVSTÆNDIG OG UAFHÆNGIG
- MEN HØSTER SAMTIDIG FRUGTERNE
AF KÆDESAMARBEJDET!
100% frivillig kæde
I lakkæden Danmark driver du forsat en 100% selvstændig og
uafhængig virksomhed, samtidig med at du opnår alle fordelene
af kædesamarbejdet. Det betyder ekstra fordele som styrker din
forretning og din konkurrenceevne markant.
Mere end en indkøbsforening
Lakkæden Danmark er attraktive indkøbsmuligheder.
Men Lakkæden Danmark er også meget mere end en indkøbsforening. Lakkæden Danmark er også landsdækkende markedsføring, videreuddannelse og erfaringsudveksling.
Kom med på holdet!
Med et årligt kontingent på kun kr. 5.000,- er et medlemskab i
Lakkæden Danmark en god investering – uden risiko og med
kontante fordele fra dag 1.
Kontakt bestyrelsesformand Lisbeth Ørum på
tlf. 51 97 75 97 hvis du vil høre mere eller allerede har besluttet
dig for at komme med på holdet.

Lakkæden
Danmark

– alt i lakering

Industrivej 13. 3200 Helsinge. www.lakkaeden.dk

› LAK
› KARROSSERI
AF: Mads Nørr Jørgensen, økonom i AutoBranchen Danmark

Flere kommer til skade på værkstederne
Medarbejderne kommer oftere til skade på de danske autoværksteder. Det gælder både indenfor autoreparation, karrosseriværksteder og autolakerere,
undervognsbehandling og dækservice.

Forstuvninger sker ved overbelastning og fald, hvilket
typisk skader ben eller ryg, mens knoglebrud, der
oftes er på fingre, forårsages af genstande der rammer eller klemmer personen.

Det viser tal på Arbejdstilsynet, som AutoBranchen
Danmark har fået adgang til.

Arbejdsskader er dyre for værkstederne. Foruden at
skulle betale løn til en sygemeldt medarbejder, vil
værkstederne også tabe den fortjeneste, som den
sygemeldte medarbejder kunne generere.

I 2016 havde branchen 245 anmeldte arbejdsulykker.
Det er en stigning fra 233 året før og en samlet stigning på 5 procent. Går man bare seks år tilbage er der
sket en stigning på 42,5 procent i antallet af arbejdsulykker i autobranchen.
”Generelt sker der flere arbejdsulykker i Danmark.
Beskæftigelsesministeriet kalder det ”en uacceptabel
stigning” og har bebudet, at man vil øge indsatsen mod
arbejdsskader i 2018. Man vil gerne mindske skader,
som kommer af det psykiske arbejdsmiljø og skader
på muskler og skelet,” siger Johnny Lauridsen, der er
miljørådgiver i AutoBranchen Danmark.

Arbejdstilsynet skønner - med tal fra Danmarks Statistik - at kun cirka halvdelen af alle arbejdsulykker bliver anmeldt.
Ifølge Johnny Lauridsen er det bestemt muligt, at reducere antallet af ulykker, og det behøver ikke altid
at koste noget.
AutoBranchen Danmarks medlemmer er meget velkomne
til at kontakte Johnny Lauridsen for mere information
om, hvordan arbejdsulykker kan undgås. Han kommer
også gerne ud til værkstederne og rådgiver.

Arbejdstilsynets tal viser, at arbejdsulykkerne oftest
fører til sårskader, forstuvninger og knoglebrud.
De fleste sårskader sker på fingre og hænder, og
forårsages især af håndværktøj og maskinværktøj.

Kontakt Johnny Lauridsen på telefon 27240651 eller
mail jla@abvc.dk.

Anmeldte arbejdsulykker 2010-2016 i autobranchen
Registreringsår

Brancher

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Autoreparationsværksteder mv.

134

140

157

173

143

174

177

Karosseriværksteder og autolakererier

13

23

16

19

22

25

27

Undervognsbehandling

2

1

1

7

2

4

5

Dækservice

20

21

34

38

32

25

33

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

3

4

5

4

4

5

3

172

189

215

241

203

233

245

I alt

Kilde: Arbejdstilsynet og AutoBranchen Danmark
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GENOPFUNDET

OVERFLADEBEHANDLING
DEN KOMPLETTE PROCESLØSNING
Sammenlignet med de bedste konventionelle multi-hullede
sliberondeller, Norton Cyclonic® Multi-Air:
FORBEDRER
PRODUKTIVITETEN
MED OP TIL 32%

ØGER BORTSKAFFELSE
AF SLIBESTØV MED 25%

Takket være den absolut seneste teknologi indenfor
bortskaffelse af slibestøv, kombineret med en tynd
skumryg på rondellerne til slibning af fylder og
udsprøjtningsdele, viser dette komplette slibesystem
vejen indenfor REFINISH - for dem der kræver den
absolut bedste løsning.

EFTERLADER
EN PERFEKT
OVERFLADEFINISH

For yderligere information kontakt din lokale non-paint
leverandør allerede i dag, og spørg efter Norton Cyclonic
Multi-Air – eller besøg www.nortonabrasives.com for
yderligere information.
Saint-Gobain Abrasives A/S, Robert Jacobsens Vej 62A,
2300, København S, Danmark, Tel: +45 4675 5244,
sga.dk@saint-gobain.com | www.s-g-a.dk

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

› SIDSTE NYT

AF: John Milton, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

AutoBranchens VidenCenter
kan nu også ISO-certificere
Tre af de kompetente medarbejdere i AutoBranchens
VidenCenter er blevet godkendt til ISO-certifikation.
Tidligt i november blev John Milton, Rico Madsen og
Finn Larsen eksamineret og kan kalde sig Lead-auditorer på ISO 9001 2015 kvalitetsledelse og 14001
miljøledelse.
I lighed med KS 2000 og KS 2000 Karrosseri er ISOcertificeringerne værdibaserede kvalitetssystemer.
”ISO-certificeringerne af de tre konsulenter er godt
for både AutoBranchen Danmark og for medlemmerne. Flere og flere opgraderer KS 2000 med ISO, og
med tre uddannet på én gang, skulle vi være garderet mod flaskehalse,” siger Ole Møller, der er leder af
AutoBranchens VidenCenter.

”Vores branchekendskab er i øvrigt en ekstra dimension, når vi skal tænke i løsninger på værkstedet. Vi
er ikke kun gode til papirarbejdet, men ved også en
masse om, hvilke processer, der virker,” fortsætter
Ole Møller.
Det betyder også, at AutoBranchen Danmark er klædt
på til at vejlede medlemmer, som ønsker en miljø-certificering, eller blot en afdækning af miljøforhold.
ISO (International Standard of Organization) er verdens største og mest kendte udgiver af ledelsessystemer.

Øverst: John Milton
Nederst: Finn Larsen, og Rico Madsen
Alle er uddannet på ISO Academy gennem IRCA: INTERNATIONAL
REGISTER OF CERTIFICATED AUDITORS
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PPG DAISY WHEEL
OPTIMAL FARVESTYRING OG DEN HØJESTE
PRÆCISION SIKRER DIG SUCCES
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DAISY WHEEL
Med PPG og Daisy Wheel er du sikret præcis og tidsbesparende blanding af bilfabrikanternes originaltoner. Blandefejl undgås fuldstændig, og samtidig frigives der ekstra kapacitet
til andre vigtige opgaver. Optimal farvestyring og den højeste præcision sikrer dig succes.
Fordele
• Ingen blandefejl
• Lavere materialeforbrug
• Maksimal farvetonepræcision
•
•
•
•

Egenskaber
• Højere præcision ved dosering
af lakblandinger
• Automatisk blanding

Mulighed for at blande små mængder
Mere tid til andre opgaver
Eliminering af manuelle fejl
Rent blanderum

A U T O
Farver, lakker og process-styring
- udviklet af fagfolk - til fagfolk

&

I N D U S T R I

Kontakt os direkte på:
86 62 12 66 eller info@ap-farver.dk
www.ap-farver.dk

› KARROSSERI

AF: Mads Nørr Jørgensen, økonom i AutoBranchen Danmark

Næste år skal flere biler skrottes
Reparationsgrænsen blev ofret, da politikerne på
Christiansborg sænkede registreringsafgiften.
Det betyder, at flere biler vil blive stemplet som totalskadet og dermed skal skrottes i de kommende år –
særligt i resten af 2017 og i 2018.
Loven kræver, at biler bliver skrottet, hvis de bliver
skadet for mindst 65 procent af deres værdi. Det gælder uanset, om bilen kan repareres på en sikker og
forsvarlig vis.
Med sænkelsen af registreringsafgiften blev bilerne
billigere og som en følge af det, blev også den værdi, bilerne må være skadet for, mindre.
For en Volkswagen Passat, Audi A4 eller en anden
bil i prisklassen mellem 300.000 kroner og 400.000
kroner, betyder det, at reparationsgrænsen reelt set
er faldet med 12-13 procent, da registreringsafgiften
blev sænket.
”Politikerne har næsten lavet et bagholdsangreb på
reparationsgrænsen, og vi har svært ved at tro, at det
har været tilsigtet, for hverken miljøet eller arbejdsmarkedet er tjent med, at færre biler skal repareres i
de kommende år,” siger AutoBranchen Danmarks
adm. direktør, Gitte Seeberg.
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Reparationsgrænsen bliver hævet til 70 procent i
2019, men som det fremgår af skemaet, bliver det
først i 2020, at man nogenlunde rammer status quo
i forhold til den reparationsgrænse, vi kendte før lovindgrebet.

Politikerne har næsten lavet et
bagholdsangreb på reparationsgrænsen,
og vi har svært ved at tro, at det har
været tilsigtet, for hverken miljøet eller
arbejdsmarkedet er tjent med, at færre
biler skal repareres i de kommende år
I forvejen så autobranchen reparationsgrænsen som
uhensigtsmæssig, fordi den betød, at masser af brugbare biler blev skrottet, selv om de sagtens kunne
have været repareret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
”Vi ser helst, at der slet ikke er nogen reparationsgrænse, men at man blot reparerer de biler, som kan
repareres sikkerhedsmæssigt forsvarligt,” siger Gitte
Seeberg.
Når reparationsgrænsen i 2019 bliver hævet til 70
procent, vil det fortsat være en forringelse for de store mellemklassebiler. En VW Passat og en Audi A4
stationcar vil stadig ligge henholdsvis 6,1 og 4,8 procent under den tidligere reparationsgrænse.

Reel ændring i reparationsgrænsen, som følge af registreringsafgiftsændringer
Grænse 65 %

År 2017

Grænse 70 %

År 2019

År 2020
Grænse 75 %

Audi A4 stationcar

-11,6%

-4,8%

2,0%

Volkswagen Passat

-12,8%

-6,1%

0,7%

Anm.: Udviklingen i reparationsgrænsen sammenlignes med reparationsgrænsen for en bil med de gamle afgiftsregler
Kilde: AutoBranchen Danmark

› LAK
› KARROSSERI

Vi vil gerne
høre din mening…
AutoBranchens Videncenter har fået en ny leder
i skikkelse af Ole Møller. Han vil gerne høre fra
dig. Helt konkret vil han gerne høre dit input omkring flere af vores digitale indsatser og på den
baggrund sørge for, at de bliver endnu bedre.
VidenCentrets hjemmeside
AutoBranchens VidenCenter har sin egen hjemmeside – en vidensbank der rummer masser af brugbar
information om miljø, karrosseri, lak og mekanisk
værksted. Derfor vil vi i den kommende tid bruge
kræfter på at opdatere indhold og udseende af siden.
For at siden bliver så relevant og brugbar for medlemmerne, så er det vigtigt, at vi får jeres input med
i processen. Vores vision er, at VidenCentrets hjemmeside bliver en side, I som medlemmer kan spejle
jer i og bruge som jeres foretrukne hjemmeside.
- Hvad kan vi gøre, for at AutoBranchens VidenCenter hjemmeside bliver endnu bedre?
Tøv ikke med at skrive en mail til: om@abvc.dk med
dit input.

Takshjælp (app)
Medlemmer inden både for lak og karrosseri kan bruge VidenCentrets app til at få hurtig faglig assistance
fra teknikerne i VidenCentret, hvis de har et konkret
problem med en taksator, som ikke ville betale den
korrekte behandling af en isvejset del, den modelspecifikke reparation eller lignende. Når du opretter en
sag gennem app’en får du hjælp samme dag inden
for få timer, så det bliver en reel hjælp i dagligdagen
til at få kvalificeret rådgivning fra vores tekniske konsulenter med de problemer, der kan opstå med taksatorerne og skadesopgørelsen.
Men app’en er slet ikke blevet brugt nok. Derfor kunne vi godt tænke os at høre fra dig – hvad skal der til
for at du vil bruge app’en?
- Hvad kan vi gøre, for at AutoBranchen Danmarks
VidenCenters app (TaksHjælp) bliver endnu bedre?
Har du input til TaksHjælp, så tøv ikke med at skrive
en mail til: om@abvc.dk.

Ole Møller - Leder af AutoBranchens VidenCenter
Mail: om@abvc.dk
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› KURSUS

AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Kursus
SANDING

satte gang i kreativiteten

As the foundation of the new bike design is Black there is no need to remove all
previous paint on the Carbon frame, but it's necessary to reach a certainly level of
Hos Topstykket
vil dethe
værepaint
på forkant
Når jeg har en kunde, som jeg tænker er aktiv på
sanding
before Autolakering
you can start
process.
med tidens tendenser. Den yngste generation i familiefirmaet tog på kursus i sociale medier og siden har
markedsføringen taget fart.

As with
everything
- patiencebyisBirkerød,
virtue!
Fra sine
lokaler i den else
nordsjællandske
maler Martin Vinther først og fremmest biler, men
også motorcykler og cykler. Han gør det med entusiasme og han har set, at det betaler sig at gøre opmærksom på sig selv.
”Jeg er 30 år gammel og måske en ny generation.
Jeg kan se, at mine konkurrenter ikke reklamerer og
det betyder, at når bare jeg gør lidt, får jeg opmærksomhed,” siger Martin Vinther, som i efteråret deltog
på AutoBranchen Danmarks kursus i markedsføring
på sociale medier.
”Jeg oprettede en Facebook-side for firmaet dagen
før kurset, så jeg var helt ny,” fortæller autolakereren,
som i øvrigt var eneste autolakerer på kurset.

Facebook, opfordrer jeg kunden til at ”like” os og måske også skrive en anmeldelse. Jeg tror på, at det
kan give rigtigt meget i lokalområdet.”
Martin Vinther skriver op til tre opslag på Facebook
om ugen. Han fortæller, at det ene gerne må handle
om salg, mens de andre skal være lidt om, hvad man
ellers laver.
”Jeg vil gøre opmærksom på vores andre projekter
også. Det kan være cykler og veteranbiler og den
slags.”
”Som håndværkere skal vi kunne omstille os til også
at lave PR. Vi kan ikke regne med, at kunderne kommer af sig selv. Jeg tror, at man bliver sat bagud på
området, hvis man slet ikke gør noget. Jeg vil gerne
være ham, som stadig har en blomstrende virksomhed om 10 år,” siger Martin Vinther videre.
Topstykket Autolakering har eksisteret siden 1992.

”I den første uge fløj det derudaf. Jeg fik mange ”likes” og tilkendegivelser. Nu går det lidt mere roligt.

s://jespergrundahl.exposure.co/bike-customizing
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› KURSUS

AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Sociale medier er målrettet
markedsføring
Danskerne boltrer sig i stigende grad på de sociale
medier. Derfor er det en god ide at være tilstede på
medier som Facebook, LinkedIn og Instagram, hvis
du vil sælge noget – for kunderne er der allerede, og
en virksomhed kan bedre sikre sig at ramme den rigtige målgruppe.
Det er konklusionen fra Leif Carlsen, der er ekspert
i markedsføring via sociale medier og driver Social
Selling Company, som underviser AutoBranchen Danmarks medlemmer på kurser om emnet.
”Kunderne har ændret måden, de køber ind på. Det
amerikanske analyseinstitut Forrester, som er førende i verden, har vist os, at kunderne i snit tager cirka 60 procent af købsprocessen selv på internettet,
inden de besøger en virksomhed. Det bliver man nødt
til at indrette sig efter,” siger Leif Carlsen.
Vi ved det fra os selv, og undersøgelserne bekræfter, at det gælder hele den vestlige verden, at kun-
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derne bruger de digitale medier uanset, om de har et
behov eller ej. Den gennemsnitlige dansker er eksempelvis cirka 46 minutter på Facebook hver dag.
Det betyder, at man kan påvirke kunden, selv om han
eller hun ikke har et købsbehov lige her og nu.
”Vi kan dele ud af vores viden på nettet. På den måde
kan kunden huske os, når hans behov opstår. Det er
blandt andet derfor, at vi siger på vores kurser, at hvis
du laver to eller tre opslag på eksempelvis Facebook
pr. uge, må kun det ene være salgsorienteret. Det
andet kan være noget nyttig viden eller noget sjovt,
der er sket omkring dig.
Telefonen holder op med at ringe
Ifølge Leif Carlsen er markedsføring på de sociale
medier først og fremmest målrettet markedsføring.
Man ved ikke, hvem der læser en annonce i avisen.
På de digitale medier er det i langt højere grad muligt at styre, hvem der ser en virksomheds opslag.

Leif Carlsen er ikke meget for at sætte beløb på betydningen af, at virksomheder gør opmærksom på
sig selv på et medie som Facebook. Men han konstaterer, at hvis man ikke er der, risikerer man, at telefonen stopper med at ringe, fordi kunderne kigger
andre steder hen.

Fem gode råd:
•

”Der er tre forhold, som skal være i orden for, at vi
har en kunde. Først skal han eller hun lære os at kende. Dernæst skal han kunne lide os og endelig skal
han føle, at han kan stole på os. Hvis han ikke kender os, kommer han heller ikke til at kunne lide os.
Troværdigheden får man over tid, når man viser, at
man gør de rigtige ting,” fortsætter Leif Carlsen.

•

Han pointerer, at man ved at være synlig og aktiv og
”poste” interessante opslag kan opnå både interesse
og troværdighed.

•

”På Facebook og LinkedIn kan kunderne anbefale
en virksomhed. Det kan ikke lade sig gøre med en
avisannonce. Det er bedre, at kunderne siger, at man
skal handle med os, end vi selv gør det.”

•
•

To eller tre opslag pr. uge. Det ene må gerne være salgsrelateret
Husk at få mennesker med på de billeder
du tager, eksempelvis kunder og/eller medarbejdere
Tænk målgruppen ind i dit opslag: Hvem
vil du gerne ramme?
Hvad vil du gerne opnå med dit opslag?
Øget kendskab, dele viden eller få dem ned
i butikken?
Humor er ok at bruge

Social Selling Company holder kurser for AutoBranchen Danmark. Her har flere hundrede ansatte i medlemsvirksomheder lært om salg og markedsføring
ved hjælp af sociale medier.
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certificering godkendt
af danske bilimportører

www.autobranchensvidencenter.dk
AutoBranchens VidenCenter tilbyder certificering efter KS 2000 standarden.
Vi yder faglig support til værksteder, der arbejder med lak, karrosseri og
mekanik, så dit værksted får optimeret driften, leverer høj kvalitet og får en
bedre bundlinje. Vores fokus er at udvikle, sikre og optimere arbejdet og
arbejdsgangene på værkstederne.

› UDDANNELSE

Svendeprøve for autolakerere
på College360 Silkeborg

Bagerst fra venstre: Daniel - Jimmi - Rasmus - Simon
Forrest fra venstre: Jack - Jan - Andreas - Oliver

Modtager af Mølgaards mindelegat for bedste kammerat på holdet:
Jimmi Manfred Andersen fra Lakexperten Varde
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› KARROSSERI
AF: John Milton, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

Autoteknologer er fremtiden
Autobranchen er blevet så specialiseret, at det ikke altid er den bedste karrosserismed eller mekaniker, man
skal flytte til værkførerpladsen. Den øgede specialisering er en af grundene til, at man i sin tid etablerede
autoteknolog-uddannelsen.
AutoBranchens VidenCenter har et samarbejde med
skolerne i Odense, Aarhus og Næstved og bidrager
med viden til de kommende kolleger i branchen.
”En autoteknolog kan lande mange forskellige steder.
Hos en bilforhandler, et autoværksted, reservedelsforhandler og bilimportør og have flere forskellige jobtitler,” siger John Milton, der er teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter.
”Vores fag er blevet specialiseret, og det betyder fx, at
det kræver umiddelbar efteruddannelse at bestride
jobbet som værkfører. Vores opgave er at formidle ny-
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heder og viden indenfor karrosseriteknik, lak og miljø,
og vi håber, at mange kan se en fordel i at få en autoteknolog indenfor døren,” fortsætter John Milton.
En autoteknolog kan også få job hos racingteams,
dækcentre og andre steder. Det kan være som diagnosetekniker/teknisk rådgiver, floormanager/teknisk
værkfører, shopmanager/værkstedschef eller racingteam engineer. På skolernes hjemmesider siger man
endvidere, at uddannelsen kvalificerer til job, der indeholder ledelsesfunktioner.
De fortæller også, at man lærer at diagnosticere, optimere, montere og udskifte dele og komponenter, og
du lærer om autoteknologiske produkter i forbindelse
med mekaniske, elektroniske, hydrauliske, samt termo- og aerodynamiske problemstillinger.
Uddannelsen til autoteknolog tager to år.

- Lakbranchens nye ordresystem
Internetløsning til planlægning, styring og
dokumentation af produktion i autolak-branchen
- fra ordremodtagelse til fakturering.

•
•
•
•
•
•

Integration til FORSI/Autotaks og Eurotax
Kundeadgang til booking og status
SMS-besked ved nye ordrer
Let adgang via mobiltelefon og PC
Papirløst overblik over produktionen
Fuld integration til e-conomic

Benyttes allerede
af mere end 60
værksteder i
Danmark
og Sverige

Mulighed for tidsregistrering, løn, kvalitetskontrol og eftersyn.
RING OG HØR MERE: 70 26 10 01
www.tracelink.dk - salg@tracelink.dk - 70 26 10 01
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› JURA
AF: Marietta Bak Seemholt, adm. direktør i AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Betydningsfulde detaljer bliver overset ved
fusioner og opkøb
Fusion, overdragelse, opkøb, sammenlægning med
videre. Som branchen udvikler sig for tiden, sker disse hver eneste måned.
Det kræver et stort benarbejde i forhold til økonomi,
overdragelsesaftaler, opstart og medarbejderforhold.
Overdragelsesaftalen imellem virksomhederne og de
økonomiske implikationer herved varetages som oftest af en revisor og/eller advokat, som den erhvervende virksomhed har antaget.
ABAF oplever imidlertid, at mange overser den væsentlige detalje, at man som udgangspunkt ved overtagelse af en virksomhed og dennes medarbejdere
– eller dele heraf - også får deres nuværende overenskomst med. Lægger man den overtagne virksomhed ind i sit eksisterende CVR-nummer betyder dette - hvis ikke man er påpasselig med forarbejdet og
ikke mindst de efterfølgende procedurer, at hovedvirksomheden pludselig omfattes af overdragerens
overenskomst. Det kan give mange utilsigtede og
uhensigtsmæssige problemstillinger at overse den
slags. Blandt andet kan det betyde dobbelt overenskomstdækning for samme medarbejderkategori og
deraf følgende ændrede løn og overarbejdsbetalingsvilkår mv. Er det først sket, fanger bordet, og virksomheden kan ikke uden væsentlige problemstillinger
træde ud af den pågældende overenskomst igen.
Der er dog mulighed for at sikre, at noget sådant ikke
sker – og AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF)
står altid klar til at hjælpe medlemmer med det.
Forberedelsen
Den erhvervende virksomhed skal så tidligt i forløbet
som muligt bede den opkøbte virksomhed om at udlevere oplysninger om deres kollektive overenskomster, lokalaftaler og kutymer. Der vil som udgangs-
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punkt altid være en kollektiv overenskomst, hvis den
opkøbte virksomhed var medlem af en arbejdsgiverforening. Er den erhvervende virksomhed medlem af
en arbejdsgiverforening vil der også på denne virksomhed gælde kollektive overenskomster. Med mindre der er tale om samme arbejdsgiverforening, vil
der derfor kunne opstå et potentielt sammenstød imellem overenskomsterne.
Den erhvervende virksomhed skal derfor vurdere om
den ønsker at frasige sig de kollektive overenskomster, lokalaftaler og kutymer, som følger med overdragelsen. Den erhvervende virksomhed skal i denne forbindelse blandt andet overveje følgende forhold:
•

•

•

Hvilke behov virksomheden har for at bruge overenskomstens regler om for eksempel deltid, variabel arbejdstid eller overarbejdsbetaling,
hvilke behov virksomheden har for at bruge de
lokalaftaler og kutymer, som den opkøbte virksomhed bruger, og
hvor stor risikoen vurderes at være for uro blandt
de overdragne medarbejdere

Såfremt den erhvervende virksomhed vurderer, at
vilkårene i overenskomsten og/eller lokalaftaler ikke
er interessante at beholde, bør man straks frasige
sig overenskomsten og lokalaftalerne og indlede tilpasningsforhandlinger med de overenskomstbærende lønmodtagerforbund.
Hvis den erhvervende virksomhed i forvejen er omfattet af en kollektiv overenskomst under ABAF, skal den
erhvervende virksomhed frasige sig den opkøbte virksomheds overenskomst, og der skal indledes forhandlinger om overgang til ABAFs overenskomster, som er
gældende i den erhvervende virksomhed.
ABAF bistår selvfølgelig med hele processen, men

det er uhyre vigtigt, at vi kontaktes og orienteres så
tidligt i forløbet som overhovedet muligt, da der er
tidsfrister, som skal overholdes. Disse tidsfrister er
de samme uanset om den erhvervende virksomhed
er medlem af en arbejdsgiverforening eller ej.

et, så skal virksomheden muligvis også overholde
reglerne om masseafskedigelser. Dette skyldes, at
en varsling om væsentligt ændrede vilkår i juridisk
forstand er en opsigelse af ansættelsesforholdet med
tilbud om genansættelse på nye vilkår.

Tidsfrister
Den erhvervende virksomhed skal inden fem uger
efter, at virksomheden har eller burde have fået kendskab til, at de overdragende medarbejdere er omfattet af en kollektiv overenskomst, orientere de overenskomstbærende lønmodtagerforbund om, at overenskomsten frasiges. Den erhvervende virksomhed
kan dog altid vente med at orientere fagforbundene
indtil senest tre uger efter den faktiske overdragelsesdato.

De overtagne medarbejderne skal i forbindelse med
overdragelsen også have udstedt ansættelseskontrakter med angivelse af ansættelsesvilkår, den nye
arbejdsgiver mv. Udstedelse af nye ansættelsesbeviser er også noget, som ABAF sørger for, når man
er medlem.

Lokalaftaler og kutymer kan opsiges med det varsel,
som følger af den overenskomst der frasiges.
Virkning af frasigelsen
Hvis den erhvervende virksomhed frasiger sig den/
de kollektive overenskomst(er) bevarer de overtagne
medarbejdere den frasagte overenskomsts løn- og
ansættelsesvilkår på individuel basis, men man kan
med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel
også opsige de individuelle rettigheder, med virkning
fra udløbet af den frasagte overenskomsts gyldighedsperiode. I vores branche vil det for de fleste nuværende overenskomsters vedkommende betyde til
udløb pr. 1. marts 2020.

Husk derfor altid at få kontaktet ABAF, så snart der
er taget beslutning om en eventuel virksomhedsoverdragelse/fusion/opkøb, således at vi kan hjælpe jer
med at håndholde processen.
Er den erhvervende virksomhed kun medlem af AutoBranchen Danmark, har I mulighed for telefonisk rådgivning hos ABAF, men ønsker I yderligere assistance, er I altid meget velkomne til at kontakte os på
33314555 eller anbaf@abaf.dk og høre, hvad et medlemskab vil betyde for jer. I den sammenhæng kan
det være en god ide også at få en samlet gennemgang og fornyelse af jeres ansættelsesbeviser – herunder også for de eksisterende medarbejdere i virksomheden. Dette er altid en gratis del af ABAFs medlemsydelser.

Fra overdragelsesdatoen hæfter den erhvervende
virksomhed for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår, også – med respekt for de almindelige forældelsesregler – for perioden hvorunder de var ansat i
den nu opkøbte virksomhed. Måtte der opstå efterbetalingskrav eller andet, vil den erhvervende virksomhed derfor være nødt til at gøre regres mod den
tidligere ejer. Dette gælder også, hvis den tidligere
ejer har opsagt medarbejdere i strid med gældende
regler.
Breve om varsling af væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår sørger ABAF selvfølgelig for, såfremt den
erhvervende virksomhed er medlem. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at hvis ansættelsesvilkårene skal ændres for mange medarbejdere under

Marietta Bak Seemholt
Telefon til ABAF: 33 31 45 55

LAK & KARROSSERI | DECEMBER 2017 | 21

› LAK

Nye materialepriser og nye bilmodeller
i AutoBranchen Danmark EuroLak

Eurotax har beregnet nye materialepriser til AutoBranchen Danmark EuroLak og AT-lak i henhold til lakleverandørernes prisstigninger. Det er aftalt med forsikringsselskabernes brancheforening, F&P, at stigningerne træder i kraft med virkning fra mandag den 4. december 2017.
Alt efter laktype og behandlingsmønster er stigningen i gennemsnit ca. 1,3 % (maj 2017 var stigningen på
4,6 %).
Materialestigninger bliver automatisk lagt ind i AutoBranchen Danmark EuroLak og Autotaks, og der skal
således ikke reguleres på de materialeindeks, I benytter.
Der er lagt nye bilmodeller ind i AutoBranchen Danmark EuroLak.
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ALPINA
AUDI
BMW
CHEVROLET
FORD (EUR)

HONDA

HYUNDAI
JEEP
KIA
LAND ROVER
MAN

MAZDA
MERCEDES-BENZ

OPEL

PEUGEOT
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUZUKI
TOYOTA
VOLVO
VW

B5 (Mod.017)
B5 (Mod.017)
A5 (Mod.017)
Q5 (Mod.017)
520-550i (Mod.017)
Camaro (Mod.017)
Ka+ (Mod.017)
Fiesta (Mod.017)
Fiesta (Mod.017)
Civic (Mod.017)
Civic (Mod.017)
NSX (Mod.017)
i30 CW (Mod.017)
Kona (Mod.017)
Compass (Mod.017)
Picanto (Mod.017)
Stonic (Mod.018)
Discovery 5 (Mod.017)
TGE (Mod.017)
TGE (Mod.017)
TGE L3H2 (Mod.017)
TGE L3H3 (Mod.017)
TGE L4H3 (Mod.017)
TGE L4H4 (Mod.017)
TGE L L5H3 (Mod.017)
TGE L L5H4 (Mod.017)

Sedan
Touring
Cabriolet
Stationcar
Touring
Cabriolet
Sedan
Hatchback
Hatchback
Stufenheck
Sedan
Coupé
Stationcar
Stationcar
Stationcar
Hatchback
Stationcar
Stationcar
Enkeltkabine
Dobbeltkabine
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn

4-dørs
Kombi-5
2-dørs
5-dørs
Kombi-5
2-dørs
4-dørs
3-dørs
5-dørs
4-dørs
5-dørs
3-dørs
Kombi-5
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs

20162017201620162017201720172017201720172017201620172017201720172017201620162016201620162016201720162017-

MX-5 RF (Mod.017)

Targa

2-dørs

2016-

CX-5 (Mod.017)
E200-E400 (Mod.017)
E200-E400 (Mod.017)
AMG GT (Mod.016)
Insignia B (Mod.017)
Insignia B (Mod.017)
Crossland X (Mod.017)
5008 (Mod.017)
Koleos II (Mod.017)
Ibiza (Mod.017)
Kodiaq (Mod.017)
XLV (Mod.016)
Korando (Mod.017)
Swift (Mod.017)
Prius PHV (Mod.017)
XC60 (Mod.017)
Arteon (Mod.017)
Crafter (Mod.017)
Crafter (Mod.017)
Crafter L3H2 (Mod.017)
Crafter L3H3 (Mod.017)
Crafter L4H3 (Mod.017)
Crafter L4H4 (Mod.017)
Crafter L L5H3 (Mod.017)
Crafter L L5H4 (Mod.017)

Stationcar
Coupé
Cabriolet
Cabriolet
Grand Sport
Sports Tourer
Stationcar
Stationcar
Stationcar
Hatchback
Stationcar
Stationcar
Stationcar
Hatchback
Hatchback
Stationcar
Coupé
Enkeltkabine
Dobbeltkabine
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn
Kassevogn

5-dørs
2-dørs
2-dørs
2-dørs
5-dørs
Kombi-5
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs
5-dørs

2017201620172016201720172017201620172017201620162017201720162017201720162016201620162016201720162017-
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› SIDSTE NYT
AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

VM i Skills var en oplevelse for livet
Personvognsmekanikeren Sander Kristensen var ”i
ilden” under fire dages intens konkurrence ved VM i
Skills i Abu Dhabi. AutoBranchen Danmark var en af
tre sponsorer bag den 22-årige mekaniker, der er udlært hos Pedersen & Nielsen i Randers og har gået
på skole hos Tradium, som også ligger i Randers.
Sander Kristensen vandt DM i Skills i 2016 og var
derfor Danmarks repræsentant blandt deltagere fra
58 nationer ved WorldSkills. Personvognsmekanikerne skulle løse otte forskellige opgaver i løbet af fire
dage. Det var opgaver inden for undervognsophæng,
bremser, motoradskillelse og udmåling.

”Det har været en oplevelse for livet. Uanset placering er det en oplevelse, jeg ikke ville have været foruden. Jeg har vundet en masse erfaring og gode
kammerater på landsholdet, siger Sander Kristensen
om oplevelsen.
Den unge mekaniker har trænet massivt de seneste
måneder op til konkurrencen og henter stor ros fra
Erwin Faijaars, der var Sander Kristensens faglærer
på Tradium og fungerede som hans ”træner” i forbindelse med konkurrencen.

Hele hans arbejdsproces blev overvåget nøje af dommerne, og deltagerne blev desuden bedømt på arbejdsmiljø – hvordan håndterede de kemikalier, arbejdsstillinger og brug af handsker.

”Jeg har stor respekt for Sander som person. En ung
mand med viljestyrke, beslutsomhed og roligt væsen.
Han har været en fornøjelse at arbejde sammen med,
og så er han utroligt dygtig. Vi vil gerne takke sponsorer og andre, der har gjort det muligt at tage af sted,
siger Erwin Faijaars.

Sander Kristensen scorede point i den høje ende og
selv om det ikke rakte til en top-tre placering, var han
kun to point fra en medalje, en såkaldt ”Medallion for
Excellence.”

WorldSkills har til formål at fremme håndværksfagene over hele verden. Konkurrencen blev i år afviklet for 44. gang og var for første gang rykket til
Mellemøsten.

Sander Kristensen i konkurrence
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Sander Kristensen i konkurrence

Sander Kristensen i konkurrence

Erwin Faijaars er nærmest uden ord, da han skal forsøge at forklare, hvad WorldSkills egentlig er:
”Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er så stort
og så professionelt, at det skal opleves. På tværs af
landegrænser og regioner var alle deltagerne utroligt
dygtige, siger faglæreren.
Danmark havde i alt 15 deltagere med ved WorldSkills. Det blev til bronzemedaljer til kokken Christian
Wellendorf og landbrugsmaskinmekaniker Søren Lykke Døssing.
Foruden Sander Kristensen deltog også autolakereren Mads Pallisgaard Holm ved WorldSkills efter have
vundet DM i Skills i sin kategori. Mads Pallisgaard
Holm, der er ansat hos 3N Lakering i Thisted, placerede sig godt i sit felt og vandt ”Medallion for Excellence.” Autolakererne skulle reparere en bildør for et
par buler og lakere den. I den konkurrence var indlagt et par ”benspænd”. Blandt andet var den indvendige farve forskellig fra den udvendige og deltagerne
havde begrænsede materialer til rådighed.

Karrosseritekniker Nichlas Rosenkilde Thomsen var
også med fra autobranchen. Også han vandt ”Medallion for Excellence” efter en flot præstation. Han
er til dagligt ansat hos VW i Herning og – som Mads
Pallisgaard Holm – tilknyttet Teknisk Skole Silkeborg,
som nu hedder College360 Silkeborg.
Set over en bred kam placerede de 15 danske deltagere sig som 10. bedst blandt de 58 nationer. Det
er ifølge SkillsDenmarks formand Jesper Juul Sørensen et bevis på, at de danske erhvervsuddannelser
fører til meget dygtige unge.
I 2019 afholdes WorldSkills i den russiske by Kazan.

Det har været en oplevelse for livet.
Uanset placering er det en oplevelse, jeg
ikke ville have været foruden
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› PRESSEMEDDELELSE

Danskudviklede lamper
giver ægte dagslys
Scangrip fra Svendborg har udviklet dagslyslamper til colourmatch og inspektion for fejl i
lakken. Glasurit har set lyset og forhandler de
danske lamper.
Colourmatch-lamper er ofte tunge, bliver varme og
æder batteri på ingen tid. Sådan var virkeligheden indtil for ganske nylig. Scangrip fra Svendborg har nemlig lanceret anden generation af sine dagslyslamper
med LED-lyskilder.
- Den nye serie af lamper kan køre to farvetemperaturer på dels 6500 kelvin og 4500 kelvin. Dermed lever den op til de colormatching-kriterier, som for eksempel Glasurit har, fortæller direktør i Scangrip, Anders Borring.
Ægte dagslys
Scangrip designer og producerer lamper til mange formål og flere industrier. Også autolak.
- Vi var i kontakt med BASF Coatings (Glasurit) under
udviklingen af anden generation af lamper og fandt ud
af, at det er vigtigt for autolakerere, at colourmatching
foregår ved 6500 kelvin farvetemperatur, siger Anders
Borring.

Lamper i alle størrelser
Dagslyslamperne fra Scangrip fås i mange udformninger. Størst er Multimatch 2, der med et lysudbytte på
op til 2500 lumen er perfekt til at inspicere større områder. Lampen kan justeres i fem trin, og i to forskellige temperaturer. Den er i aluminium med gummikanter, og er støv- og vandtæt (IP67). Multimatch 2 kan
monteres på en trefod eller på passende holder.
I-Match 2 er en pandelampe, der kan lyse i både 4500
kelvin og 6500 kelvin. Den kan lyse i 2,5 til 5 timer. Det
specielle ved lampen er spredningen af lyset, der oplyser en større cirkel end en traditionel pandelampe –
det giver mere råderum for brugeren.
Sunmatch 2 er den perfekte lampe til colourmatch. Lille nok til at holde komfortabelt i én hånd, når der er
farvekort i den anden. Sidst og mindst er Matchpen,
der er en lille pen til forskellige arbejdsopgaver.

6500 kelvin er det, man kalder ægte dagslys, og det
har tidligere været umuligt at opnå med LED, og svært
med andre lyskilder. Men nu er teknologien moden,
og det har Scangrip reageret hurtigt på.

Opfylder krav til colourmatch
Glasurit har valgt at tage de danskudviklede lamper
ind i sortimentet.

Ved at kunne skifte mellem to farvetemperaturer er det
nemmere at finde fejl i lakken. Den varme tone er også
bedre til at inspicere lyse overflader, mens den koldere 6500 kelvin er bedre til at inspicere mørke overflader samt til at sammenligne et farvekort med bilens
lak. Noget der er ekstremt vigtigt, når den rigtige farvetone skal vælges.

- Vi kan se, at der er et behov for lamper, der dels har
den rigtige farvetemperatur og dels har den fleksibilitet, som LED lamper giver. De bliver ikke særligt varme, og de kan køre længe på batteri. Og med muligheden for at køre med 6500 kelvin opfylder lamperne
vores krav til colourmatch, fortæller Johnny Petersen,
National Head Trainer Glasurit.
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Hvem skal du
have fat i?
Som medlem af AutoBranchen Danmark har du adgang til en
lang række medarbejdere, der kan hjælpe dig videre, hvis du
har brug for hjælp, eller bare et godt råd. Her kan de se en
oversigt over de vigtigste kontaktpersoner for dig og din virksomhed:

Ole Møller
Leder af AutoBranchens VidenCenter
Tlf. 26 11 06 06 | om@abvc.dk

AutoBranchens VidenCenter:

John Milton
John er ekspert i teknisk rådgivning og afvikling af kurser i Autotaks/Forsi. Derudover arbejder John også med
on-site træning, kvalitetskontrol af skadesarbejde, værkstedsoptimering for karrosseri- og lakeringsværksteder.
Har du spørgsmål til lakopgørelsen, kan John hjælpe dig.

Tlf. 27 91 03 58 | milton@abvc.dk

Johnny Lauridsen
Johnny er miljø- og arbejdsmiljørådgiver i AutoBranchens
VidenCenter. Det er ham, du skal have fat i, hvis du har
behov for autoriseret arbejdsmiljørådgivning samt råd om
eksternt miljø. Johnny kan også hjælpe med at foretage
kontrolmålinger af støj, lys, ventilation og åndemiddelluft.
Tlf. 27 24 06 51 | jla@abvc.dk

Finn Larsen
Finn er teknisk konsulent med ekspertise i karrosseri.
Finn afholder også efteruddannelse og kurser for medlemmer og bilimportører vedr. lak og karrosseri. Har du
spørgsmål til Autotaks/FORSI og lakopgørelsen, kan Finn
hjælpe dig.
Tlf. 51 30 93 69 | fl@abvc.dk

Rico Madsen
Rico er AutoBranchens VidenCenters tekniske specialist på lakområdet. Rico er ansvarlig for certificering i henhold til KS 2000 Lak og udvikling af kvalitetsstandarden.
Har du tekniske spørgsmål vedr. lakering eller lakopgørelsen kan Rico hjælpe dig.
Tlf. 31 26 15 91 | rm@abvc.dk

AutoBranchens ArbejdsgiverForening:

Marietta Bak Seemholt
For rådgivning vedr. arbejdsgiverrelaterede emner/personalejura eksempelvis opsigelser, advarsler, sygdom, ferie
mv. kan du kontakte adm. direktør Marietta Bak Seemholt.
Marietta kan tillige kontaktes vedr. medlemskab i ABAF
samt vedr. adgang til DAs statistikværktøj NetStat.
Tlf. 41 94 81 57 | mbs@abaf.dk

Marc Risvang
For rådgivning vedr. arbejdsgiverrelaterede emner/personalejura eksempelvis opsigelser, advarsler, sygdom,
ferie mv. kan du kontakte advokatfuldmægtig Marc
Risvang. Marc kan tillige kontaktes vedr. ansøgninger til
kompetencefondene.
Tlf. 31 16 93 84 | mri@abaf.dk

Har du andre juridiske spørgsmål, skal du bruge den juridiske hotline, hvor en af vores dygtige jurister sidder parat til at hjælpe dig.

Hotline tlf. 41 94 81 54 | jura@abdk.dk

eflow®

for autolakerere

Rigtige autolakerere spilder ikke tiden,
de bruger eflow®
Online booking sparer tid
Med eflow® kan du tilbyde dine kunder at booke opgaver online i dit system. Det betyder, at
kunderne kan udfylde informationer om opgaven, så du blot behøver at godkende deres
forespørgsel. Dine kunder følger bookingen og kan se, når bilen er leveret tilbage til dem.

Enkel tidsstempling
Som en integreret del af eflow® kan dine medarbejdere tidsstemple fra enhver computer på
værkstedet, når de møder på arbejde.

Få styr på medarbejdernes arbejdstider
eflow® giver dig et bedre overblik over medarbejdernes mødetider, syge- og feriedage.
Du får kontrol over tidsregistreringerne samt mulighed for, nemt at eksportere dem til din
lønadministration.

Bedre overblik ved transport
Med eflow®’s transport-funktion får du et meget bedre overblik over biler, der skal afhentes og
returneres. Chaufføren kan også medbringe en tablet på turen og løbende markere de
afhentede/leverede biler.

Planlæg afhentning af biler
Chaufføren får bedre mulighed for at planlægge ruterne og sikre, at han får alle opgaver med
på turen. Så snart bilen er ankommet til værkstedet, kan dine medarbejdere se
opgaven i eflow® og påbegynde arbejdet.

Effektiv integration med FORSI
Dine kunder har mulighed for at sende dig FORSI-rapporter, så
de automatisk hentes ind i eflow®. FORSI-rapporten bliver
automatisk tilgængelig på dit arbejdskort, så du får samlet
alle informationer om opgaven på ét sted.

Skal vi gøre din hverdag mere effektiv?
Se mere på: eflow-booking.baden-jensen.dk

eflow® - Workflow & Booking - tilbydes gratis til autolakererier.
Systemet kan anvendes uafhængigt af lakmærke.*

Baden-Jensen

www.baden-jensen.dk • Ballerup: 4466 6800 • Kolding: 7550 2188

*Som kunde hos Baden-Jensen A/S tilbydes du gratis adgang til eflow|Workflow & Bookingsystem. Det eneste du betaler for, er den hardware, som skal opsættes i forbindelse med opkobling. Du kan til en hver tid købe din licens fri.

Effektiv booking
og planlægning

eflow er en helt ny måde at
samarbejde med dine kunder
og medarbejdere på.
Systemet giver dig overblik
over din forretning
- alt lige fra indkomne
bookinger, biler der skal afhentes,
og igangværende opgaver.
Alt sammen med henblik på at
skabe en stærkere forretning for dig.

