
CAB Plan

OPTIMIZING THE LINE

Det smarta processverktyget som höjer effektiviteten  

och ökar skadeverkstadens lönsamhet.



EFFEKTIVISERA ARBETSFLÖDET 
OCH ÖKA LÖNSAMHETEN I DIN 
SKADEVERKSTAD

CAB Plan hjälper dig att utveckla 
verksamheten och maximera din 
skadeverkstads fulla potential.

Full koll genom hela reparations processen, ett 
jämnare arbetsflöde och minskad administration. 
CAB Plan är en kraftfull och smart digital plattform 
som tar din skadeverkstad till nästa nivå. I en och 
samma applikation får du de verktyg du behöver  
för bokning, planering och kommunikation.  
Resultatet är bättre effektivitet, ökad lönsamhet och 
– inte minst – nöjdare kunder. 

Under två decennier har vi utvecklat CAB Plan med
innovationskraft och fokus på smarta funktioner,
vilket har skapat ett sömlöst och helt digitaliserat
planeringssystem som tar ett helhetsgrepp på
reparationsprocessen. CAB Plan består av en mängd 
funktioner som är utvecklade för att öka produktiviteten 
genom att optimera flödet och göra arbetet smidigare.

Ökar produktiviteten*

• 25-50% kortare ledtider.

• 20% ökning av antalet säljbara timmar.

• 70% färre bilar som väntar på reparation 
tack vare just-in-time-hantering.

Ger nöjdare kunder*

• Helt digital lösning där kunderna kan följa hela 
resan genom skadereparationsprocessen.

• Nöjdare kunder eftersom CAB Plan hjälper dig 
att leverera fordonen på utlovad tid.

Fördelar med CAB Plan

Ger leveransprecision 
Bättre överblick, kortare ledtider och ett jämnare 
arbets flöde innebär att du redan vid första kontakten 
kan lova kunden tid för både in- och utlämning.  
Resultatet är ökad kundnöjdhet eftersom du kan ta in 
och leverera bilen på rätt dag och tid som utlovat.
 
Skräddarsys efter dina behov
CAB Plan är ett flexibelt system som går att anpassa
för varje organisation och enskild användare. Det finns
också möjlighet för kunder och samarbetspartners att
göra bokningar för skadebesiktningar direkt i
verkstadens bokningskalender.

Säkrar kvaliteten*

• 40% minskning av störningar i reparations-
processen med hjälp av nyckeltal och statistik. 

• Datadriven affärsutveckling genom ett stort 
utbud av nyckeltal via KPI- och statistikportalen.

• Arbetsstegen godkänns med hjälp av den  
inbyggda checklistan.

• Jämför och följ nyckeltal och avvikelser inom 
 din anläggning/koncern.

CAB 
Plan

*Siffror och fakta kommer från några av de bäst presterande 
kunderna under 2016-2019, som använt registrerings-, boknings- 

och planeringsfunktionerna i CAB Plan för samtliga arbeten.



Få bättre kontroll över hela processen, höj  
kvaliteten och utveckla din verksamhet med  
hjälp av funktionerna i CAB Plan.

Bokningsportal (tilläggstjänst)

Self-service portal för bilägare, verkstäder och försäkrings- 
 bolag för att boka tider online till skade besiktningar.  
Möjlighet att välja närmaste verkstad genom kartfunktion 
och inkludera bilder på skadan.

Boka och planera reparationer
Ärenden och moment fördelas – per automatik eller  
manuellt – på team eller på den tekniker som är mest  
lämpad för jobbet. 

Kundkommunikation
Sms-notiser skickas manuellt eller automatiskt ut till  
kunderna för att hålla dem informerade om tider för  
lämning och hämtning av fordon.

Mobillösning för tidrapportering
Enkelt gränssnitt där teknikerna registrerar jobben, tar  
foton på skadan och lämnar meddelanden i sinmobila enhet.

Integrering med externa system
Systemet kan integreras med andra system och inkludera 
externa leverantörer så att du enkelt kan få en överblick 
över hela skadeflödet.

Funktioner

Nyckeltal för optimering (tilläggstjänst)

Över 30 nyckeltal inom ekonomi, process och kvalitet som 
vid uppföljning och analys skapar möjlighet till process- 
optimering genom ständiga förbättringar.

Visuellt processflöde
Status i realtid från varje fordon i arbetsflödet.  
Störningar och avvikelser från ursprunglig planering
synliggörs genom färgkoder och markeringar.

Reparationsstatus online
Dina kunder kan enkelt följa sin skadereparation via
mobiltelefon eller surfplatta. Detta minskar antalet
inkommande samtal till verkstaden och du får tid att
jobba med rätt saker.

Papperslös kvalitetssäkring
Genom att använda checklistor kopplade till varje reparation 
kan verkstadens personal digitalt godkänna varje arbetssteg 
och även göra ett slutligt godkännande av hela reparationen.



CAB Plan håller tiderna och   
ger en bra överblick

Förkortade ledtider genom hela flödet.

Ett jämnare flöde under arbetsveckan, färre 

väntande kunder och fordon.

Enkel överblick över var i flödet ett fordon 

befinner sig och när det beräknas vara klart.

Enklare för teknikerna att planera sitt arbete 

eftersom de vet vilket fordon som står på tur.

Bättre kontroll över den verkliga belägg-

ningen i verkstaden, vilket möjliggör korrekt 

planering och leverans till kund i tid.

Statistik och uppföljning i form av rapporter 

och nyckeltal.

OPTIMERAD PROCESS, NÖJDARE 
PERSONAL OCH KUNDER

CAB Group AB
Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden

Tel +46 (0)19-15 86 00
www.cab.se

Läs mer om CAB Plan på www.cab.se/cabplan

FAKTA

CAB Plan är ett boknings-, planerings- 
och kommunikationsverktyg i ett och 
samma system, vilket gör att du på ett 
effektivt sätt kan planera hela repara-
tionsprocessen. 

Systemet och dess kringliggande 
tjänster används av fler än 1 200 skade-
verkstäder och 50 försäkringsbolag i 
över 10 länder i norra Europa.

Hos våra kunder repareras över en
miljon skador varje år med hjälp av
CAB Plan.

CAB har över 70 års erfarenhet av
att tillhandahålla systemlösningar och
tjänster för fordonsbranschen.

CAB Plan hjälper dig att på ett enkel sätt planera hela 
reparationsprocessen och höja effektiviteten på din 
skadeverkstad. Du får bättre överblick, arbetsflödet 
blir jämnare och du kan redan vid första kontakten lova 
kunden tid för både in- och utlämning. Det bidrar till 
ökad trivsel, lönsamhet och produktivitet. 


