
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

 

PRESS INFORMATION 

 

Drivus lanserer eflow – et effektivt booking- og planleggingsverktøy 

for skadeverksteder 

eflow er et digitalt forretningsverktøy med brukervennlige funksjoner som 

optimerer og forenkler verkstedenes arbeidsprosesser 

 

27 september 2021 – Drivus, et varemerke fra Axalta, en ledende global leverandør av 

flytende- og pulverlakk, har lansert eflow, et nytt forretningsverktøy som hjelper 

verksteder å optimalisere sin virksomhet med hjelp av digitale funksjoner, bedre 

oversikt og en smartere arbeidsflyt fra begynnelse til slutt. eflow er utviklet i Danmark 

med stor forståelse om hvordan de nordiske verkstedene opererer og er tilgjengelig 

gjennom Drivus. eflow er et effektivt og brukervennlig booking- og planleggingsverktøy 

for skadeverksteder, og gir kontroll over data og aktuelle arbeidsoppgaver i 

virksomheten med hjelp av smidige funksjoner som er skapt for å maksimere 

prosessene og øke lønnsomheten. Verktøyet krever minimalt med tilpasninger og 

eflow kan enkelt brukes fra en PC, nettbrett eller mobil og behøver ingen 

forhåndsinstallasjon.  

 

eflow, en digital nettbasert service fra Drivus innovative produktportefølje, gjør det 

enkelt å skape et komplett overblikk over verkstedet, og verktøyet bidrar til en helt ny 

måte å samarbeide med kunder og medarbeidere på takket være dens smarte 

brukerfunksjoner som gjør arbeidsprosessen smidigere enn tidligere. eflow gir 

virksomheten full oversikt gjennom:  

• Digital online booking - spar tid ved å la kunden selv melde inn skader og ønskede 

reparasjoner i systemet  

• Enkel tidsrapportering – ansatte kan stemple inn fra hvilken som helst digital enhet 

i verkstedet  



  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

• Få oversikt over ansattes tider - eflow gir et overblikk over ferier, sykefravær og 

arbeidstider.  

• Tilgang til informasjon hvor enn du er – viktig informasjon er lett tilgjengelig via alle 

digitale enheter.  

• Smidig logistikkflyt – med en gang en bil ankommer verkstedet dukker oppdraget 

opp i eflow og arbeidet kan starte umiddelbart.  

• Integrert med CABAS/ DBS – automatisert overføring av CABAS/ DBS-rapporter   

Et intuitivt bruker-grensesnitt som lett tilpasses i henhold til verkstedenes individuelle 

behov gjør det enkelt å komme i gang med arbeidet.  

 

Rebecca Björner, Communications Marketing Manager Axalta Refinish Nordic, sier: 

”Drivus er skapt med våre kunders behov i tankene – vårt mål er å bidra til en raskere, 

smidigere og mer lønnsom virksomhet for alle våre partnere. eflow er en av bitene i 

puslespillet som hjelper oss å utrette dette takket være disse smarte funksjonene og 

brukervennlige grensesnitt som forenkler hverdagen og arbeidsflyten for 

skadeverksteder. Vi tror at fremgang oppnås gjennom å sette kundene først, og 

gjennom å bidra med oppfinnsomme løsninger som virkelig utgjør en forskjell. Vi er 

derfor ekstra stolte over at Axalta og Drivus kan tilby kundene dette førsteklasses 

verktøyet som har oppstått helt og holdent med billakkerernes behov i tankene.”  

 

eflow blir nå tilbudt alle verksteder på det svenske og norske markedet og interesserte 

verksteder anbefales å kontakte sin lokale Axalta Refinish kontaktperson for mer 

informasjon. På www.drivus.no ligger mer informasjon om verktøyet, og du kan lese 

mer om Axalta Refinish på www.refinish.axalta.eu. 

 

### 

 

Om Drivus 

http://www.drivus.no/
http://www.refinish.axalta.eu/


  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

Drivus-tjenestene er en del av Axalta med mer enn 150 års erfaring av bil-reparasjoner 

over hele verden. Med fokus på fremtiden oppretter Drivus tjenester og skreddersydde 

konsulenttjenester med stor innsikt i hvordan et verksted kan drives lønnsomt. 

 

Ønskes mer presseinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Nina Bressler  
Indaba Communications 
78 York Street 
London W1H 1DP 
nina@weareindaba.com 
+44 207 692 4964 
 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 
 

Rebecca Björner 

Marketing Communications Manager 

Axalta Coating Systems Sweden AB 

Södra Långebergsgatan 14  

421 32 Västra Frölunda 

Tel: +46 31 57 68 00 

Email: rebecca.bjorner@axalta.com 
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