
KEN SIS
KEN Service Information System

Frigiv tid til drift

Se igangværende serviceopgaver

Sammenlign afdelinger og maskinopgaver

Få overblik over omkostninger

Ring 70 10 20 91



Hvad er KEN Service Information System 
(KEN SIS)?

KEN SIS holder overblikket for dig!

Eksportér til  

videre analyse

Med ét enkelt klik ekspor-

terer du nemt og bekvemt 

dine data til Excel, hvor du 

kan arbejde videre med 

egne analyser.

• Frigive tid til drift 

KEN SIS holder overblikket for dig!

• Sammenligne afdelinger og maskintyper 

Er der betjeningsfejl, vil du måske kunne se det her.

• Få overblik over tidligere og igangværende ser-

viceopgaver 

Er der maskiner der er for dyre i service, kan du få et overblik.

• Få overblik over omkostninger 

Det kan være svært at holde styr på.

Med KEN SIS kan du...

KEN SIS letter mange ting i din 
hverdag, og samtidig med at give 
et nemt overblik, giver KEN SIS dig 
også mulighed for et dybere indblik 
i de registrerede data, og du kan 
eksempelvis eksportere data til Ex-
cel, for let brug med programmets 
mange funktioner.

KEN Service Information System (KEN SIS) er et online datasystem, der giver dig data, som du 
aktivt kan bruge til at effektivisere din forretning. Med et abonnement på KEN SIS får du adgang 
til en database, hvor du kan trække informationer om din maskinpark til sammenligning på tværs 
af afdelinger, producenter og maskintyper. Informationer der kan være svære at huske i en travl 
hverdag, ved en stor maskinpark, mange afdelinger m.m. 
Du kan se data som: Løbende serviceudgifter, anskaffelsestidspunkt, sidste serviceudkald m.m. 
Alle informationer og data trækkes fra en online database, og du kan nemt sammenligne informa-
tioner som f.eks. serviceomkostninger pr. maskine pr. afdeling. Derved hjælper KEN SIS dig med 
at få konkrete data, som kan omsættes til optimering af driften.



Hold dig opdateret

Indsigt der skaber værdi

Tid er penge

Med et login til KEN SIS kan du til enhver tid 
se, hvilke aktive serviceudkald der er på din
maskinpark. Det giver dig overblik over drifts-
situationen og omkostninger, og hjælper dig 
til bedre planlægning. Du kan altså utroligt 
nemt få et overblik over dine serviceudkald - 
dette giver en indsigt der skaber overblik.

KEN SIS giver dig et overblik over totalomkostninger 
på f.eks. produkt- og afdelingsniveau.
Igennem den indsigt, som dataene giver dig, har du 
f.eks. mulighed for at se om nogle afdelinger har høje-
re serviceomkostninger end gennemsnittet.
KEN SIS lader dig også gå ned på maskinniveau og 
hente oplysninger på hvilke maskiner, der har de høje-
ste serviceomkostninger.
Hermed kan vi anbefale tidspunkt for reinvestering, så 
du bruger dine økonomiske ressourcer bedst muligt.

Det tager tid at skabe et overblik – og tid er penge. Med 
KEN SIS får du hurtigt overblik over serviceudkald og 
serviceomkostninger, så du kan koncentrere dig om din 
forretning.

Optimer din drift med KEN SIS. Ring 70 10 20 91



Hold dig opdateret

Du får fuld gennemsigtighed på omkostningerne til at
vedligeholde dine maskiner.
Omkostningerne kan du følge på flere niveauer:

• Totalt for afdelingen
• Pr. producent
• Pr. maskintype

Med den viden kan du sammenligne og optimere
driftsomkostningerne, hvilket hjælper dig med
at tage beslutninger om det rigtige tidspunkt for
nye investeringer.

Testemonial - Sunset Boulevard

KEN SIS fungerer perfekt og er med til at give et overblik over vores samlede ser-

viceomkostninger på alle vores restauranter. Dette gør det let for mig at vurdere, 

hvilket udstyr der eventuelt bør udskiftes, fremfor yderligere vedligeholdelse, eller 

hvilke restauranter vi skal se lidt nærmere på mht. brugen af udstyr/behov. Derfor er 

det også et utroligt brugbart værktøj for vores anlægskartotek i forhold til eventuel 

flytning af maskiner mellem kædens restauranter.

Samtidig får jeg som Facility Manager besked hver gang der bestilles serviceudkald 

fra en af vores restauranter, hvilket giver mig det gyldne overblik over alle vores re-

stauranters servicebehov og -situationer.

- Jeppe M. Simonsen, Facility Manager, Sunset Boulevard 

”

”

Flere optimerer allerede med KEN SIS

Kontakt os og hør mere på tlf. 70 10 20 91
KEN STORKØKKEN A/S

Runetoften 15-17, 8210 Aarhus
Salg: 86 24 84 00  

Service: 70 10 20 91 
www.kenstorkoekken.dk


