
AMCS PLATFORM
Virksomhedsstyring

Læs mere om AMCS platformen

Affaldsspecifik kunde-, kontrakt- og prisstyring, kraftfuld faktureringsmotor til indsamling 
af C&I-, C&D-, kommunalt og farligt affald med muligheder for omlastningsstationer, 
genbrug og materialehandel.

Oversigt
AMCS Enterprise Management-
platformen er specielt udviklet til 
affalds- og genbrugsindustrien for 
at forbedre produktiviteten og øge 
rentabiliteten gennem integration og 
effektiv brug af de nyeste teknologier 
inden for mobilkommunikation, vejning 
og RFID.

Den er udviklet på baggrund af bedste 
praksis i branchen og strømliner driften 
for at opnå øget produktivitet, lavere 
omkostninger, øget rentabilitet og øge 
virksomhedens samlede indtjening. 

AMCS Enterprise Management (ERP) 
er yderst skalerbart og anvender 
åbne grænseflader på en Microsoft-
standardbaseret løsning Det integreres 
med branchens førende finansielle 
systemer, og når det kombineres 
med køretøjsteknologi (AMCS eller 
tredjepart), giver det en komplet end-
to-end-løsning til styring af din affalds- 
og genbrugsvirksomhed. Systemet kan 
installeres på stedet eller som hosted- 
eller SaaS-model.

Udvalgte højdepunkter

Forberedelse
Udviklet til at forberede opgaver. 
levering af de nødvendige dokumenter, 
ruteoptimering, stiplanlægningsapp.

Planlægning
Bruges til tidsplaner, teams, chauffører 
og køretøjer, der skal bindes til ruter. 
Ruteplaner, dokumenter og ordresedler 
sendes i realtid til enhed eller Mobile 
Workforce

Operation
Bevar kontrollen over driften. Ordrer og 
rapporter kan planlægges undervejs og 
opdateres øjeblikkeligt på en enhed om 
bord eller i en mobil app, så chaufføren 
kan udføre ordren.

Kontrakter / SLA’er
Identificer hurtigt kontraktdatoer, 
ordrefrekvenser, aftalte prisskalaer 
og undtagelser. AMCS ERP’s 
kundeinformationssystem gør det 
muligt at registrere alle relevante 
kundedetaljer, såsom forskellige 
kundetyper, kontaktpersoner, 
serviceadresser, faktureringsadresser, 
faktureringsmetoder og kontonumre. 
Kunderne kan nemt findes, og alle 
relevante data vises med et enkelt 
museklik.

Kundecenter / 
klagebehandling
Håndtering af oplysninger om 
afhentningsdata, frekvenser og 
containernummerering. Administrer en 
række forskellige kommunekontrakter 
med individuelle aftaler pr. 
kommune på samme tid fra ét enkelt 
skærmbillede. Med funktionaliteten for 
klagebehandling kan du behandle alle 
klager i AMCS ERP Waste

Affaldsstrømme / 
forretningsområder
AMCS ERP understøtter: 
Husholdningsaffald, PAYT, industrielt 
affald, erhvervsaffald, hospitalsaffald, 
farligt affald, offentlige tjenester, 
håndtering af omlastningsstationer 
og affaldshåndtering på lossepladser. 
Åben for integration

Integration AMCS ERP’s tekniske 
arkitektur er designet til at integrere 
med tredjepartssystemer ved hjælp af 
standard API’er.

Kompleks prissætning
Der understøttes forvaltning af 
servicekontrakter på flere niveauer og 
prisfastsættelse på nationalt, regionalt 
og/eller lokalt grundlag. Funktioner til 
prisstigning gør det nemt at foretage 
opdateringer i henhold til servicetype, 
kunde eller region.

Store fordele

Genbrug og materialestyring 
AMCS Enterprise Management 
indeholder dedikeret funktionalitet til 
genbrug og materialeforarbejdning, 
der er specielt designet til at 
støtte virksomheder i indsamling, 
sortering, forarbejdning og salg af 
genbrugsmaterialer. Vores løsning 
giver processtyring, lagerstyring 
og finansiel synlighed lige fra 
indgående vejebrostyring til sortering 
og lagerstyring i en MRF- eller 
omlastningsstation.

Bygget til forandring
AMCS Enterprise Management 
giver dig mulighed for at ændre 
skærmdesign, implementere enkle 
eller komplekse forretningsregler samt 
brugerdefinerede felter og tabeller.

Finansiel
AMCS ERP’s kraftfulde integration med 
din finansielle administration betyder, 
at AMCS ERP klarer fakturering og 
regnskab automatisk. Dermed får du 
alle driftsdata i realtid. Så snart der er 
modtaget en underskrift på en mobil 
enhed, er fakturaen klar til at blive 
sendt. Hurtigere fakturering forbedrer 
cash-flowet.

https://www.amcsgroup.com/da/platform?utm_source=download-brochure&utm_medium=website&utm_campaign=brochure-enterprisemanagement
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Operationel planlægning, 
optimering, planlægning, 
afsendelse, styring og 
sporing af arbejdsordrer
AMCS ERP indeholder avancerede 
transportstyringsfunktioner, 
som gør det muligt at planlægge 
aktiviteter enten automatisk, af 
transportplanlæggeren eller fra et 
callcenter. Det understøtter enhver 
kombination af rutekørsel og ad 
hoc-jobs og giver nem styring af 
forsendelse. 

Et væld af forsendelsesfunktioner og 
funktionalitet muliggør automatiseret 
ruteføring med manuel tilsidesættelse 
og dynamisk udkald. Du vil kunne 
optimere dine ruter med statiske og 
dynamiske ruteoptimeringsmoduler, 
der kan tilføjes til ERP-kernen. 
Softwaren styrer køretøjernes 
tilgængelighed og kompatibilitet til 
bestemte opgaver og tjenester og 
giver hurtige, intuitive grænseflader, så 
transportledere nemt kan sekventere 
og tildele arbejdsordrer, tjenester og 
ruter til chauffører og køretøjer.

AMCS Mobile Workforce giver 
øjeblikkelig synlighed i realtid af deres 
planlagte arbejde og giver mulighed for 
automatisk eller manuel interaktion, 
jobbekræftelse, undtagelser, fotos 
og feedback til kontoret. Systemet 
viser live kortsporing og avanceret 
datavisualisering for øjeblikkelig 
visuel overvågning af fremskridt 
i forhold til forventede ydelser og 
færdiggørelsestider. Kombinationen 
af automatiseret og brugervenlig 
planlægning, afsendelse og sporing 
giver transportplanlæggere mulighed 
for effektivt at styre et større antal 
køretøjer og mobile aktiver og dermed 
skabe et højere investeringsafkast. 
AMCS Mobile Workforce 
administrerer også din byggeplads, 
dit materiel på gårdspladsen og din 
køretøjsbeholdning, så du kan følge 
udviklingen i forhold til forventede 
tjenester og færdiggørelsestider. 
Kombinationen af automatiseret og 
brugervenlig planlægning, afsendelse 
og sporing giver transportplanlæggere 
mulighed for effektivt at styre et 
større antal køretøjer og mobile 
aktiver og dermed skabe et højere 
investeringsafkast. AMCS Driver 
administrerer også dit anlæg, materiel 
på gården og køretøjsbeholdning

Styring af kundekonti og 
servicekontrakter
AMCS ERP’s kundeinformationssystem 
gør det muligt at registrere alle 
relevante kundedetaljer, f.eks. 
forskellige kundetyper, kontaktpersoner, 
serviceadresser, faktureringsadresser, 
faktureringsmetoder og kontonumre. 
Kunderne kan nemt findes, og alle 
relevante data vises med et enkelt 
museklik.

Skærmbillederne for serviceaftaler 
er stedet, hvor du kan gemme alle 
oplysninger om periodiske aftaler, 
priser og finansielle aftaler. Denne 
funktion er i stand til at håndtere 
sofistikerede prisstrukturer og 
den komplette kontraktstyring 
og -registrering, herunder 
periodiske revisioner, opdateringer, 
sæsonkontrakter og administration af 
omsorgspligt. 

Kontrakterne er knyttet til 
servicelokaliteter og affaldstyper. En 
kontrakt bruges også som skabelon 
til hurtig indtastning af yderligere 
lifte eller andre tjenester. Brugen 
af stamdatatabeller giver brugeren 
mulighed for at forbedre hastigheden 
og nøjagtigheden af dataindtastningen. 
Alle kontraktoplysninger kan opdateres 
manuelt af brugere, der har de rette 
rettigheder i systemet. Desuden 
giver AMCS ERP mulighed for at 
oprette flere kontrakter for én kunde, 
afhængigt af servicekravene. Hver 
kontrakt indeholder specifikke aftaler, 
der er indlejret i kontraktlinjerne, 
f.eks. afhentningshyppighed eller 
prisoplysninger såsom pris pr. løft, 
pr. ton, lejeomkostninger og andre 
faktureringsmuligheder.

u

Watch video of the AMCS Platform

AMCS platformen er designet til at dække

 end-to-end-processerne for en lang række forskellige 
forretningsområder i hele branchen. 

Den passer til virksomheder med en enkelt affaldsstrøm 

men kan også tilpasses store virksomheder med flere 
forretningsområder, idet den tilbyder den komplette 

palet af affaldsrelaterede tjenester. 

Alt i én platform.

Besøg vores branchesider
Én platform til alle 

forretningsområder

Vis side

https://www.amcsgroup.com/da/videos/platform?utm_source=download-brochure&utm_medium=website&utm_campaign=brochure-enterprisemanagement
https://www.amcsgroup.com/da/brancher?utm_source=download-brochure&utm_medium=website&utm_campaign=brochure-enterprisemanagement


Den tilgængelige funktionalitet omfatter:
	u Containerstyring på tilkaldetid

	u Planlagte tjenester 

	u Farligt affald

	u Ensartede forretningsområder (ubegrænset)

	u Kontrakter

	u Automatisk kontrakt 

	u Fornyelse

	u Prisændringer

	u Projekter

	u Registrering af kemisk affald

Salgs- og kundeservice og support
AMCS ERP giver forretningsadaptere mulighed for 
at aktivere brugen af deling af data efter anmodning. 
Oplysninger om servicekontrakter, leveringsskemaer og 
faktureringsoplysninger kan deles via forretningsadapteren. 
Du kan også håndtere anmodninger om dataindtastning, 
der giver kunden/klienten mulighed for at registrere 
online serviceanmodninger. Disse anmodninger behandles 
og resulterer i oprettelsen af faktiske tidsplaner i 
overensstemmelse med serviceaftalen.

Genbrug og materialestyring
AMCS ERP indeholder dedikeret funktionalitet til genbrug 
og materialebehandling, der er specielt designet til at støtte 
virksomheder i indsamling, sortering, behandling og salg af 
genbrugsmaterialer. Fra indgående vejehåndtering til 
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Kundecenter 
AMCS ERP giver dig mulighed for at administrere oplysninger 
om afhentningsdata, hyppigheder og containernummerering. 
Administrer en række forskellige kommunekontrakter 
med individuelle aftaler pr. kommune på samme tid fra ét 
enkelt skærmbillede. Fra cockpit-skærmen er det muligt 
at se adresse- og beholderdata, registrere klager, se 
historikken over aktiviteter, registrere specifikke handlinger 
for en husstandsspand og endda foretage en indtjekning 
for kommerciel service uden for den kommunale kontrakt. 
Systemet vil automatisk anvende kommercielle betingelser 
for yderligere tjenester og gøre husstandsadressen til en 
formel debitor.

Håndtering af klager 
Med funktionaliteten til håndtering af klager kan du behandle 
alle klager i AMCS ERP. Takket være en hurtig acceptfunktion 
kan relaterede telefonopkald eller e-mails hurtigt og 
hensigtsmæssigt behandles. Kunderne kan informeres pr. 
e-mail om deres opkaldsstatus. Indkommende klage-e-mails 
kan automatisk behandles af systemet med henblik på videre 
behandling. Afhængigt af systemets konfiguration kan klager 
resultere i en opfølgning, som tildeles forskellige brugere 
(grupper). Statistiske rapporter giver dig et godt overblik 
over din organisations præstationer med hensyn til mængde, 
varighed og effektivitet af klagehåndteringen.

Affald Lagerbeholdninger
Grundlæggende affaldssporing er også en af de vigtigste 
funktioner i AMCS ERP. Et affaldssted kan opdeles i separate 
rum, som i systemet kaldes haller og klynger. Den type 
og de mængder affald, der opbevares, kan registreres for 
hvert rum. Dette gør det muligt at angive mere præcist, 
hvor en bestemt affaldsbelastning skal være For hver 
affaldsstrøm kan affaldets sammensætning indtastes. For 
hvert deponeringssted kan der angives eksterne priser for de 
forskellige affaldstyper.

Vægtbro
AMCS ERP integrerer fuldt ud de forskellige 
brovægtsleverandørers brovægtsforbindelser i det 
centrale backoffice-system og understøtter fakturering af 
“tredjepartsvejninger”. de producerede data (mængde, lastbiler 
og kundedata) overføres integralt til AMCS ERP og matches 
med de uudfyldte skemaer, hvorefter de kan behandles. 
Vejebroen kan administreres direkte fra AMCS ERP, eller 
vejeadministrationssoftwaren kan installeres som en stand 
alone-software og kan installeres pr. lokation og kan ikke kun 
administrere indvejning og udvejning, men også alle perifere 
enheder som f.eks. trafiklys og barrierer.

AMCS Cloud-baseret platform 

AMCS Cloud er en brancheførende cloud-baseret platform, hvor AMCS-løsninger implementeres 

på Tier 1 cloud-infrastruktur med høj tilgængelighed.

Denne cloud-baserede implementeringsmulighed er velegnet til affalds- og 

genbrugsoperatører, som ikke ønsker de IT-relaterede generalomkostninger, herunder 

hardware og personale, der kræves til løbende support, opgraderinger, uddannelse og 

vedligeholdelse.  

Standard AMCS-løsninger implementeres på en effektiv måde, så operatørerne kan fokusere på 

deres kerneforretning uden at skulle investere i kompetencer, der ikke hører til 



(genanvendelse) Processer
Affaldsstrømmene kan reguleres ved 
hjælp af de behandlingsprocedurer, 
der finder sted på selve stedet. Dette 
kan gøres ved at definere indgående 
og udgående affaldsstrømme og en 
tilsvarende proces. Affaldsbeholdningen 
trækkes automatisk fra de indgående 
affaldsartikler og lægges til de 
udgående affaldsartikler ved at trykke 
på en enkelt knap. Som eksempler 
kan nævnes adskillelse af bygge- og 
nedrivningsaffald eller sortering af 
glas. For indgående glas registreres 
f.eks. den tilsvarende affaldskode, 
organisation, deponeringssted, branche, 
hal og klynge samt procentdelen, 
100 %. Efter sortering registreres 
den udgående affaldsstrøm, f.eks. 20 
% brunt, 60 % hvidt og 20 % grønt 
glas. Den udgående procentdel af 
affaldet kan også være større end den 
indgående procentdel af affaldet. Det 
er tilfældet med rester, der forarbejdes 
til svinefoder. 100 % af resterne vil give 
110 % svinefoder efter “dampning”.

Niveauer for 
affaldsbeholdning
Grundlæggende affaldssporing er 
også en af de vigtigste funktioner i 
AMCS ERP. Et affaldssted kan opdeles 
i separate afdelinger, der i systemet 
kaldes haller og klynger. Den type og 
de mængder affald, der opbevares, kan 
registreres for hvert rum. Dette gør det 
muligt at angive mere præcist, hvor en 
bestemt affaldsbelastning skal være 
For hver affaldsstrøm kan affaldets 
sammensætning indtastes. For hvert 
deponeringssted kan der angives 
eksterne priser for de forskellige 
affaldstyper.

Kundeadministration og 
portal
AMCS ERP giver en enkelt visning 
på skærmen af kundernes status, 
både økonomisk og driftsmæssigt, 
så kundeserviceteams kan besvare 
spørgsmål på stedet. Nyt eller 
yderligere arbejde kan straks tilføjes 
og er automatisk tilgængeligt for 
transportoperationer til planlægning. 
AMCS Portal er en kraftfuld udvidelse 
af AMCS ERP, hvor slutkunder 
nemt kan få adgang til deres konti 
online, se faktureringshistorik, 
lave serviceanmodninger, vælge 
faktureringsmuligheder, tilmelde 
sig automatisk betaling og betale 
regninger online. Portalen kan 
integreres problemfrit i et eksisterende 
websted og brandes til at afspejle dit 
virksomheds brand og farvetema.

Der findes standardskabeloner, 
som kan tilpasses. Adgang til 
portalens visninger og funktionalitet 
kan konfigureres ved hjælp af 
sikkerhedsindstillinger. Dette 
giver operatørerne mulighed for at 
kontrollere, hvad kunderne har adgang 
til online, baseret på deres individuelle 
login og konfiguration. Alle data 
overføres sikkert ved hjælp af SSL, så 
dine kunders data er sikre.

Finansiel
AMCS ERP’s effektive integration med 
din finansielle administration betyder, 
at AMCS ERP automatisk tager sig af 
fakturering og regnskab. 

Derved får du alle driftsdata i realtid. Så 
snart der er modtaget en underskrift på 
en mobil enhed, er fakturaen klar til at 
blive sendt.

Hurtigere fakturering forbedrer cash-
flowet.

Den tilgængelige funktionalitet 
omfatter:

	u Fakturering

	u Debitor- og kreditorkonti

	u Automatisk inkasso

	u Afstemning

	u Rensning af fakturalinjer

	u Eksport af data til finanssystem

	u Maanningsbreve

	u Negative priser

	u Fakturering efter justering

	u Beregning af husleje

	u PAYT-fakturering
	u Diftar pålæggelse af vurdering
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