Bilpolitik frigiver tid til
kerneforretningen hos FTZ
Autodele & Værktøj A/S
Auto-virksomheden FTZ Autodele & Værktøj A/S kan takke
en ny bilpolitik for, at medarbejderne har fået mere tid
til kerneforretningen. Samtidig sikrer bilpolitikken, at
virksomheden hele tiden råder over en ny og moderne
bilflåde.

kan de vælge mellem en af de fastsatte typer, afhængig af hvilke opgaver, varebilen skal bruges til.

”Det har gjort det
hele meget nemmere,
og vi har fået frigivet
rigtig meget tid, der i
stedet kan bruges på
forretningen og salg.
Samtidig er vores
bilflåde blevet både
nyere, mere moderne
og mere sikker, uden
at vores omkostninger er steget.”
Jørgen Holby
Biladministrator i FTZ

For den fynske virksomhed FTZ Autodele & Værktøj
A/S, der er Danmarks største leverandør af autodele
og værktøj til bilværksteder i hele landet, er biler
omdrejningspunktet for stort set alle dele af forretningen. Alligevel opdagede FTZ for nogle år siden, at
der gik for mange ressourcer til spilde på håndteringen af firmaets egne varebiler.
”Hver eneste gang vi skulle have nye varebiler,
skulle de enkelte afdelinger og medarbejdere bruge
mange kræfter på at finde ud af, hvilken bil der
bedst passede til opgaven. Det betød, at der gik alt
for meget tid fra kerneforretningen til at undersøge
markedet for varebiler,” fortæller Jørgen Holby,
biladministrator i FTZ.

”Bilpolitikken har givet os nogle helt klare rammer
for bilvalg. Alt er sat i bås i de forskellige typer, og
LeasePlan har beregnet, hvilke biler der bedst kan
løse de forskellige opgaver. Det betyder, at vi sparer
enorme mængder tid både på hovedkontoret og ude
i afdelingerne, når der skal vælges biler. Samtidig er
vi sikre på, at vi har de biler, som er bedst egnede til
at løse de forskellige opgaver,” siger Jørgen Holby.
Nyere og sikrere bilflåde
Bilpolitikken har også betydet, at FTZ’s bilflåde i
dag består af både nyere og mere moderne biler.
Hvor bilerne tidligere kørte på vejene i mange år, så
er størstedelen af bilflåden i dag leaset, sådan at
bilerne løbende udskiftes til nyere og mere miljøvenlige biler. Der er også kommet faste rammer for
alt ekstraudstyr, sådan at der ikke skal bruges tid på
at udtænke hver enkelt varebils indretning.
Hos FTZ har man ikke fortrudt indførelsen af bilpolitikken.

Derfor gik FTZ sammen med LeasePlan i gang med
en proces, der skulle bringe tiden brugt på firmabilerne ned. Løsningen var at udarbejde en bilpolitik
for hele virksomheden, der klart definerer, hvilke
biler der skal bruges til hvilke opgaver.

”Det har gjort det hele meget nemmere, og vi har
fået frigivet rigtig meget tid, der i stedet kan bruges
på forretningen og salg. Samtidig er vores bilflåde
blevet både nyere, mere moderne og mere sikker,
uden at vores omkostninger er steget. Så bilpolitikken har bestemt været en stor gevinst for virksomheden,” fortæller Jørgen Holby.

Bilpolitikken sætter faste rammer om bilvalget
Sammen med LeasePlan har FTZ opstillet en liste
med nogle faste typer af varebiler. Typerne er delt
ind i tre størrelser, og man har valgt kun at anvende
tre bilmærker. Når afdelingerne skal have nye biler,

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte LeasePlan på
3673 8300 for mere information.

Derfor valgte FTZ Autodele & Værktøj A/S at få ny bilpolitik
Udfordring
FTZ brugte mange ressourcer på håndteringen af firmaets egne varebiler. Virksomheden ønskede at frigive
tid, som i stedet kunne bruges på kerneforretningen.
Løsning
Sammen med LeasePlan Danmark udarbejdede FTZ en
bilpolitik for hele virksomheden. Bilpolitikken opstiller
nogle klare rammer for bilvalg og definerer, hvilke biler
der skal bruges til hvilke opgaver.

Resultat
FTZ sparer store mængder tid både på hovedkontoret
og ude i afdelingerne. Bilpolitikken sikrer, at virksomheden har de biler, der er bedst egnede til at løse de
forskellige opgaver. Desuden udskiftes bilflåden nu
løbende til nyere og mere miljøvenlige biler.

