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HVAD KAN JUBLO PRODUCENT?

HVAD FÅR DINE UNDERLEVERANDØRER UD AF 
AT BRUGE JUBLO PRODUCENT?

PUBLICER DINE PRODUKTER SOM 
STYKLISTER ELLER PRODUKTPAKKER

Jublo Producent er løsningen til dig, som får henvendelser fra virksomheder og forbrugere, som 

du gerne vil sende videre til dine underleverandører. Det kan f.eks. omhandle

kedel-producenten, som får henvendelser via egen hjemmeside, som gerne vil sende 

henvendelserne videre til den lokale VVS-virksomhed, som befinder sig i slutkundens 

lokalområde.

Når sagen distribueres via Jublo, kan du som producent følge henvendelsen til dørs. Har VVS-

virksomheden kontaktet kunden? Er opgaven i gang, afsluttet eller andet? Her er det også 

muligt at kommunikere internt med underleverandøren: “er sagen afsluttet”, “hvor langt er du” 

og meget mere.

Som producent kan du også integrere vores interaktive Danmarkskort ind på din egen 

hjemmeside, så dine brugere på din hjemmeside kan håndplukke den leverandør, de ønsker.

Med Jublo Producent kan du oprette alle de underleverandører, du ønsker. Underleverandørerne modtager efter oprettelse 

en gratis Jublo konto, så I kan holde hinanden opdaterede om relevante sager, udveksle opgaver, billeder og meget mere. 

En af fordelene for producentens underleverandører er, at Jublo integrerer til alle de førende ordrestyringssystemer. 

Dvs. når du videresender en henvendelse til underleverandøren, kan denne med et enkelt klik oprette opgaven i sit 

eget ordrestyringssystem. Herefter vil status på opgaven, billeder og meget andet automatisk bliver synkroniseret, så 

underleverandøren ikke selv skal huske at opdatere dig om, når sagen skifter status til afsluttet.

Det er muligt for dig som producent at oprette styklister/produktpakker, som din 

underleverandør med stor fordel kan bruge i tilbudsøjemed. Jo mere tilgængelig du gør 

dine produkter for dine underleverandører, desto større er sandsynligheden for, at de 

bruger det.

Det kunne f.eks. være et toilet, hvor producenten laver en stykliste, som indeholder: toilet, 

toiletsæde samt tilslutningsslange.

GIV FORESPØRGSLER VIDERE TIL DINE 
UNDERLEVERANDØRER

Med Jublo Producent kan du nemt kanalisere 

henvendelser videre til dine underleverandører. 

Dette kan gøres via kontaktformularer eller via 

vores interaktive kort.



FUNKTIONER

PARTNERKORTET VIDERESEND TILBUD

BRANDET KONTAKTFORMULAR

PRODUKTDISTRIBUTION

RAPPORTER

Med Jublos interaktive partnerkort kan dine besøgende på 
din hjemmeside få et overblik over alle de installatører, der 
leverer/forhandler dine produkter. Slutkunden kan ligeledes 
rekvirere tilbud direkte på dine produktpakker.

Med ‘videresend tilbud’ kan du automatisk kanalisere dine 
kundehenvendelser videre til dine underleverandører bl.a. 
ud fra postnummer.

Med Jublo branding kan vi lave alle kontaktformularer osv., 
så de er tilpasset din virksomheds grafiske identitet.

Med Jublo Producent kan du lave dine egne styklister og 
produktpakker. I Jublos portal kan pakkerne/styklisterne 
derefter distribueres ud til Jublos håndværkerkunder, 
som derefter kan benytte pakkerne og styklisterne i 
tilbudsøjemed.

I Jublos rapportmodul kan du få et overblik over, hvor 
mange sager du sender videre, hvordan de konverterer, 
og hvordan hastigheden er. Via rapportmodulet kan du 
også opnå overblik over de sager, der sendes videre til 
dine underleverandører. Her kan du bl.a. se, hvor lang 
tid der går, fra at du sender en henvendelse afsted til en 
underleverandør, til underleverandøren reelt accepterer og 
udfører sagen og meget mere.

Her kan du se alle de funktioner, du får med Jublo Producent. Du er velkommen til at kontakte os, 
hvis du er i tvivl om, hvordan modulerne kan hjælpe din virksomhed i hverdagen.

www.jublo.com

TELEFON: 71 99 55 50

E-MAIL: KONTAKT@JUBLO.DK


