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Multi-Frekvens 
 
Noen ganger gjør kundene det vanskelig for oss (det er vel også vi 
som tilbyr disse tjenestene!)  - spesielt når det gjelder matteservice.  
En kontrakt kan være en eller flere matter, hånduksruller, mopper 
med vidt forskjellige leveringsfrekvenser forkjellig fra det vanlige 
ukentlige besøket. Matte kan skiftes hver uke, hver 14.dag, hver 4. 
uke eller til og med 1 gang pr. mnd. I noen tilfeller kan også matter 
bytes flere ganger pr. uker, og dette vil også være avhengig av 
sesong! 
 
Pris? Denne er også variabel,. Noen kunder ønsker å betale pr. uke 
for mattene, mens andre betaler ved levering. Noen har avtale om 
å betale et fast beløp uavhengig av hva og når de får levert.  
 
Skjermbildet til høyre viser et eksempel på en multifrekvens 
leveranse for en slik matte, med ukesmatten fremhevet, mens de 
under har andre skiftintervall på 2 eller 3 uker. 
 

 
Skjermbildet til venstre  viser leveransene for den andre 
matten på listen som leveres 2. hver uke. .Leveringsdatoer 
vises i intervall i forhold til planlagt levering, dager også 
leveringsdagen. Hvis rutene blir endret,  vil denne modulen 
justere leveringsplanen automatisk. Det er lett å legge inn 
sesongstengt opphør osv.  
  
 
I eksempelet til venstre, er det fakturering 2. hver uke for den 
valgte matten, men dette kan settes uavhengig når matten 
leveres.  
 
 
 
 

Der hvor det er flere matter, er det ofte bødvendig å vite hvor disse skal 
ligge, og systemet gir mulighet for å gi tilleggsopplysninger om dette. 
Kjøreboken vil da også vise plassering av matten(e) og dette kommer da 
ut samtidig som matten skal leveres.  
 
Med denne modulen vet man også hvor mange matter  som trengs til en 
kjøredag/kjørerute noe som er meget nyttig både for produksjon og 
transport. Hvis mattene i tillegg har en databærer i form av en 
transponder/chip eller en strekkode,  kan man registrere hvilken matte 
som går til hvilken kunde. Bonus er da antall vask og en riktig restverdi. 
 


