NCC samler alle data online
og sparer tid og ressourcer
Udviklings- og entreprenørvirksomheden NCC administrerer
alle sine biler online, og det giver tids- og ressourcemæssige
besparelser samt bedre overblik over bilflåden. LeasePlan
Danmark har stået for implementeringen.

Når NCC anskaffer sig nye varebiler,
trækker oversigter over brændstofforbrug
eller skal ændre brugernavn på en bil,
så foregår det hele med få klik på nettet.
NCC samarbejder nemlig med LeasePlan,
og virksomheden har derfor adgang til
online-værktøjet LeasePlan Online.
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Han fremhæver også et par andre områder, hvor
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skulle vi bruge ressourcer på at have folk til at lave
beregningerne, så her sparer vi mange omkostnin-

“Vi er vant til at bruge LeasePlan Online, men uanset

ger takket være systemet,” forklarer Benno Kay.

hvad er systemet meget nemt at bruge. Det er nemt
at finde rapporter, og man har et godt overblik inde
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hvor langt den har kørt, og hvad den har kostet i
vedligehold. Det giver gennemsigtighed, og det er
vigtigt:
“Åbenhed er alfa og omega, fordi det giver stor troværdighed. Vi kan nemt se, hvad der står af penge
på den enkelte bil, så vi kan følge den helt nøjag-

Faktaboks:

Det får NCC ud af at bruge LeasePlan Online
Udfordring:
NCC har ca. 800 køretøjer, som leases gennem LeasePlan. Det kræver overblik, og at alle rapporter er nemt
tilgængelige. Desuden skal NCC selv kunne skifte
brugernavn på bilerne løbende, da udgifterne skal føres
over på hver byggesag.
Løsning:
NCC har adgang til LeasePlan Online, der er et rapporteringssystem, hvor man som kunde finder al information
om bilflåden, herunder bl.a. driftsudgifter, udskiftningsplaner, CO2-tal og flåderapporter. LeasePlan har desuden tilpasset systemet, så NCC selv kan skifte brugernavn på bilerne og trække tilpassede rapporter.
Resultat:
Online-systemet sparer NCC for rigtig mange arbejdstimer, som de selv skulle have brugt på at lave rapporter
og indhente informationer. NCC får også totalt overblik
over alle dele af flåden med få klik, og systemet giver
fuld gennemsigtighed, så NCC præcist kan se, hvad de
betaler for hver enkelt bil. Muligheden for selv at ændre
brugernavn på bilerne gør, at NCC kan halvere den tid,
de ellers skulle bruge på at notere dette i regnskabet.

SPARER ARBEJDSTIMER

GIVER TOTALT OVERBLIK

GØR DET LET AT ÆNDRE BRUGERNAVN

