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Skyhost lancerer  
Ny skræddersyet App!

// Foto: Bravida

Så er den her: 
Skyhost  
leasing App!
Nu har Skyhost gjort det igen 
og kan nu som noget nyt tilbyde 
en app, der er skræddersyet til 
Leasingbranchen.
App’en tilbydes som en white 
label-løsning, hvilket vil sige, at 
Skyhost står for al den tekniske 
vedligeholdelse, opdatering og 
udvikling, men app’en er pakket 
ind i jeres logo, så I står som 
afsendere overfor jeres kunder.

Fordele for  
leasingselskabet:

NYHEDSBREV JULI 
2020

SKYHOST® - dokumenteret effekt på driftsøkonomien

Nyhedsbrev 2020 1//2

Månedens  
barometer 
Skyhost systemet kører stadig uden problemer. 

Driftsstatus-procent:

Fordele for  
jeres kunder:

• Bedre service til deres kunder
• Knytte et tættere bånd til jeres kunder
• Mulighed for direkte kommunikation til  

eksisterende kunder, fx via nyheder
• Muligt at markedsføre nye biler direkte 

overfor kunder
• White label-løsning = Vores app –  

pakket ind i jeres logo = Skyhost har al 
teknisk vedligeholdelse 

• Bilens stamdata
• Service-log
• Leasingaftale
• Forsikringspolice
• Kontaktliste på vigtige samarbejdspartnere
• Evt. kørebog

Skyhost leasing app giver jer en klar  
konkurrencefordel, den eneste APP 
på markedet, der samler alle vigtige 
kundeinformationer et sted:

Alle vigtige oplysninger er samlet et sted.
Det har aldrig været nemmere at finde  
informationer om fx:
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Smart løsning med  
integration til Skyhost Jobs.

Intelligente  
affaldsspande

Nyhedsbrev 2020 2//2

Formålet med at investere i systemet er:
• Besparelser på gennemsnitligt 45% 

af tørmningsomkostningerne
• Fjernelse af omkostninger ved tømning af  

halvflydte eller tomme containere

Skyhost har lavet integration til Waste Control, således 
data fra sensorerne kommer direkte ind i Skyhost Jobs. 
Her bliver alle data bearbejdet automatisk og letter 
dermed arbejdsprocessen med den nye investering. 

Dette giver bl.a. følgende fordele:
• Man kan se affaldsspandene på et kort
• Se fyldningsgraden af de enkelte affaldsspande
• Planlægge en optimal rute for tømning. 

Med Skyhost Jobs kan Esbjerg Kommune hermed lette  
arbejdet med den nye investering fra Waste Control,  
og optimere brugen allerede fra dag et.  

Kontakt os hvis vi også skal hjælpe  
jeres firma med en smart løsning.

Skyhost jobs Esbjerg Kommune

SKYHOST®
Damvej 1
8471 Sabro
Telefon: +45 86 214 000
E-mail: info@skyhost.dk
www.skyhost.dk

Åbningstider support
Mandag - Fredag:  

08:00 - 15:00 

Waste Control har leveret sensorer til  
Esbjerg Kommune, der kan måle  
fyldningsgraden i deres affaldsspande.

mailto:%20info%40skyhost.dk%20?subject=Kontakt%20fra%20Nyhedsbrev
http://www.skyhost.dk 



