
 

 1   - صفحة 

 جدید تعمیر پذیرش

 منوی فرعی منوی اصلی

  

کلیک کرده و شروع به وارد جدید واقع در منوی اصلی و یا منوی فرعی  روی تعمیرجدید از مشتری، بر تعمیر جهت ثبت پذیرش 

 :ممیکنیات مشتری به صورت زیر کردن اطالع

 ،صدور فاکتور  ثبت پذیرش و جهت ، استان، و وضعیت گارانتیوبایلم ،تلفن عنوان، نام، نام خانوادگی، وارد کردن صحیح کد ملی

ساعت توافق با "و  "تاریخ توافق"همچنین در صرتی که محل ارائه خدمات در محل مشتری انتخاب شود، فیلد  .باشدالزامی می

 بایست که تاریخ و ساعت توافقی درج گردد. اجباری میشود و می "مشتری

 



 

 2   - صفحة 

 پذیرش اطالعات عمومی

 اطالعات عمومی پذیرش را به این صورت وارد میکنیم: -1

 
 .از گزینه ی نحوه تماس، نوع تماس را انتخاب کنید -1-1

 

 
 .از گزینه ی محل ارایه خدمات نوع آن را مشخص کنید -2-1

 

 
 .محل مشتری را مشخص کنیددر این بخش تاریخ و ساعت توافق جهت تعمیر در  -3-1

 جهت تبدیل تاریخ از شمسی به میالدی بر روی دکمه ی واقع در پایین تقویم کلیک کنید. 



 

 3   - صفحة 

 مشتری

 گزینه های مربوط به قسمت مشتری را به دو صورت زیر وارد میکنیم: -2

 :وارد میکنیم زیردر صورتی که مشتری از نوع حقیقی باشد، مشخصات وی را به صورت  -1-2

 
 

 

 :وارد میکنیم زیردر صورتی که مشتری از نوع حقوقی باشد، مشخصات وی را به صورت  -2-2

 

 

  



 

 4   - صفحة 

 محصول

 اطالعات مربوط به محصول به دو روش قابل انتخاب میباشد: -3

مدل محصول را انتخاب و شماره سریال  ،در صورتی که محصول در سیستم تعریف شده باشد میتوان از طریق زیر -1-3

 آن را درج کرد:

 

 کلیک کرده تا پنجره زیر نمایان شود. "مدل"در مجاورت  ،دارای دو نقطه دکمهبر روی 

 
 

 

پذیرش کرده تا در فرآیند  ، انتخاب"انتخاب"ستون گروه کاال و زیرگروه کاال، نوع محصول را از طریق با توجه به 

 شماره سریال محصول را از مشتری جویا شده و وارد نمایید. در قسمت محصول ثبت شود. سپس

 دگی ها به صورت یکسان نخواهد بود، و با توجه به رسته کاریشان، گروه کاال و زیر گروه کاال برای تمام نماین

 دسترسی به گروه کاالی مرتبط را خواهند داشت.  

 



 

 5   - صفحة 

 "محصول تعریف شده" دکمه کلیک کردن بر رویبا صورتی که محصول در سیستم تعریف نشده باشد میتوان در  -2-3

که به رنگ سبز نمایان است، آن را به وضعیت خاموش درآورده و سپس مشخصات محصول، شرح محصول و شماره 

 سریال آن را مرحله به مرحله در قسمتهای زیر درج کرد:

 

 

 گارانتی

به صورت که  جهت انتخاب میباشد. "دستمزد-گارانتی، فاقد گارانتی، وگارانتی"گزینه  3دارای  وضعیت آن در قسمت گارانتی، -4

  .زیر قابل درج میباشد

 
 

 اضهارات و توضیحات مشتری

بخش اضهارات و توضیحات مشتری، قسمتی است که توضیحات مشتری در رابطه با خرابی و نیازمندیهای دستگاه جهت  -5

 تعمیرات درج میشود. پیشرفت سریع عیب یابی و

 
 

  



 

 6   - صفحة 

 حداکثر بودجه مورد نظر مشتری

جهت اطالع یافتن از حداکثر بودجه مشتری جهت تعمیرات الزم برای دستگاه میباشد. چنانچه هزینه تعمیرات و  این بخش -6

رسانی هزینه بودجه مورد نظر مشتری بیشتر شود نیاز است با مشتری جهت اطالع تعویض قطعات مورد نیاز برای دستگاه از 

در این  ها تماس گرفته شود، و در صورتی که هزینه ها کمتر از بودجه مورد نظر مشتری باشد نیازی به تماس با مشتری

 نخواهد بود.   خصوص

 

 

 و وضعیت ظاهری وسایل همراه

در صورتی که وسایل جانبی به همراه دستگاه در زمان پذیرش باشد، نیاز به ذکر کردن آن وسایل و در صورت نیاز در قسمت  -7

 توضیحات، اشاره شود؛ و همچنین وضعیت ظاهری دستگاه در زمان پذیرش به همراه توضیحات ضروری خواهد بود. 

 

 ذخیره

جدید وارد قسمت تعمیر  تا پذیرش نماییدپس از درج کامل اطالعات پذیرش بر روی آیکون ذخیره در باالی صفحه کلیک  -8

 پذیرش شود.

 


