
bilvisions ledningsrapport

Bilvisions Ledningsrapport är ett effektivt rapportpaket som ger snabb och 

tillförlitlig statistik varje månad – du väljer själv till vilka mottagare. Dess-

utom kan rapporterna vidareutvecklas och skräddarsys efter era behov så 

att de blir så relevanta som möjligt. Ni kanske exempelvis vill se försäljning 

jämfört med konkurrenter i området?

 Rapporterna genereras automatiskt, utan att ni behöver lägga tid på att 

samla in och sammanställa information. Ni får sedan, via e-post eller brev, 

rapporterna skickade till valfritt antal personer i ert företag. Informationen 

lagras även tryggt och säkert i Bilvisions elektroniska arkiv.

 I rapporterna presenteras exempelvis; sålda fordon - nya och begag-

nade, märke, bästa säljare, antal inbyten, provkörningar, fördelning mellan 

försäkrings- och leasingbolag, antal släckta tvåor på verkstaden och  

mycket annat. 

 Genom Bilvisions Ledningsrapport kommer ni få en god överblick över 

verksamheten samtidigt som säljarna kan ägna sin tid åt det de gör bäst – 

att sälja bilar.

er statistik

Utöver Ledningsrapporten ingår Er Statistik – direkt i Bilvisions webbpor-

tal. All statistik genereras utifrån era transaktioner och registreringar i Bilvi-

sion. Det är således ingen generell statistik för branschen utan statistik som 

avspeglar just er verksamhet. Genom att lagra information om era registre-

ringar kan ni, genom några enkla menyval, enkelt och snabbt se statistik i 

önskat tidsintervall. Tillgänglig statistik är följande:

Försäljningsstatistik

•	 Fördelning mellan kredit/leasing/kontanter.     

•	 Fördelning mellan finansbolag vid kredit/leasing.     

•	 Fördelning mellan bilmärken.     

•	 Fördelning mellan köpare (era 20 största kunder).     

Statistik om era köpare     

•	 Köpare per postnummer.     

•	 Köpare per ort.     

•	 Fördelning mellan privatperson/AB/HB/KB.     

•	 Fördelning mellan män/kvinnor.     

•	 Åldersfördelning för privatpersoner.    

Försäkringsstatistik

•	 Fördelning mellan försäkringsbolag, försäkringsprodukter samt  

ombudsnummer/säljare. 

•	 Försäkringsbolagens andel per bilmärke. 

Statistik för skrotare     

•	 Fördelning mellan avregistreringar och producentansvar.     

>> Kontakta oss om du vill veta mer: info@bilvision.se

ledningsrapport &  
statistik via Bilvision

Statistik- och uppföljning för 
din verksamhet.

•	 Rapporterna kan  
sammanställas på kund-  
eller koncernnivå. 
 

•	 Inkludera era egna  
budgetsiffror. 

•	 Utöka mängden statistik 
utefter er ambitionsnivå. 

•	 Grundversionen av rapporten 
kostnadsfri för Bilvision PRO-
kunder. 

•	 Du får rapporten automatiskt 
varje månad.

fördelar
ledningsrapport

Som PRO-kund i Bilvision får du månadsvis, utan kostnad, Bilvisions 
Ledningsrapport automatiskt skickad till dig. Du får även tillgång till 
Er Statistik, ett verktyg som bidrar till bättre överblick över dina  
affärstransaktioner. Med dessa två verktyg får du smidigt en hel-
hetsbild över din fordonshandel.
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