TESTIMONIAL MARECHAL Service S.A.

WIJ VERTROUWEN GEOTRACER AL BIJNA 5 JAAR!

BETROUWBAAR, EFFICÏENT & GEBRUIKSVRIENDELIJK
Over MARECHAL Service S.A..
» Gespecialiseerd in verwarming en sanitair
» Actief sinds 5 generaties.
» Gevestigd in Bergen
» Meer dan 1300 onderhoudscontracten

Situatie

Benefits

In de loop der jaren heeft Maréchal Service S.A. haar
dienstverlening uitgebreid: naast haar ervaring in verwarming
en sanitair biedt het bedrijf ook airconditioningoplossingen, de
installatie van waterontharders, reservoirs (productie, plaatsing
en/of demontage) en schoorsteenbehuizing. Dankzij de stateof-the-art apparatuur (infrarood camera en elektro-akoestisch
apparaat), zijn ze ook in staat om elke vorm van lekkage te
detecteren

worden

dagelijks ingezet in de
regio van Bergen. Dankzij
de
app

gebruiksvriendelijke
hebben

bij de interventie staat en kan het team zelfs in realtime op de
hoogte worden gebracht van de verkeerssituatie. Dit zorgt voor
een snelle reactie terwijl we de verplaatsingskosten beperken.
“Dankzij het meldingssysteem worden we op de hoogte gesteld
in geval van verdachte bewegingen!”

we

een

duidelijk beeld van de
exacte locatie van onze

in de app van GeoTracer worden we op de hoogte gesteld in geval
van verdachte bewegingen. Als een voertuig buiten de werkuren
of in het weekend rijdt, wordt de manager per e-mail of sms
op de hoogte gebracht. De oplossing van GeoTracer detecteert
zelfs mogelijke sabotage en slepen. Deze maatregelen om te
beschermen tegen diefstal zijn zeer geruststellend, zo kunnen
we op beide oren slapen.

teams. We weten bij welke klant de teams zijn, weten precies
wanneer ze ter plaatse zijn en wanneer ze vertrekken. Dit

Ontdek al onze oplossingen:

voorkomt een aantal lastige discussies met klanten.
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teams

uitgestuurd. Met één klik kunnen we zien welk team het dichtst

Met het waarschuwings- en meldingssysteem dat beschikbaar is

Oplossing
Onze

Tijdens een dringende oproep kunnen teams optimaal worden

