شروع تعمیر
پس از تخصیص کار به تکنیسین از جانب مدیر فنی ،وضعیت پذیرش از "ثبت شده" به "تخصیص یافته" تغییر وضعیت میدهد.
در صورتی که در زمان پذیرش مدل محصول مشخص نشده ثبت شده باشد ،تکنیسین قابلیت مشخص کردن مدل را دارا میباشد،
که با استفاده از آیکون موجود در بخش پذیرش ،پذیرش مورد نظر را جهت مشخص کردن مدل انتخاب کرده و سپس از طریق
دکمه "  " . . .وارد صفحه جستجو محصوالت جهت ثبت و مشخص کردن مدل شده و در انتها دکمه "مشخص کردن مدل" را
کلیک کرده تا تغییرات اعمال گردد.

صفحة 1 -

تکنیسین با استفاده از آیکون ویرایش قابلیت قبول و یا عدم قبول کار را دارا میباشد .که در صورت عدم قبول کار از طرف
تکنیسین ،کار مجدداً به مدیر فنی جهت تخصیص مجدد به تکنیسین دیگر بازگشت خواهد کرد.

پس از قبول کار ،تکنیسین قادر خواهد بود کار تخصیص داده شده از طرف مدیر فنی را شروع کند .با کلیک کردن بر روی آیکون
شروع تعمیر ،صفحه دیگری باز میشود که تکنیسین در صورت نیاز به درج توضیحات ،و کلیک کردن بر روی دکمه شروع تعمیر
قادر خواهد بود کار خود را شروع نماید.

صفحة 2 -

فرآیند کاری تکنیسین تا پایان مرحله اتمام تعمیر ،با توجه به بخش های زیر به این صورت اجرا میشود:

 -1اطالعات پذیرش
بخش اطالعات پذیرش ،همان اطالعاتی میباشد که توسط شخص پذیرش گیرنده از مشتری ثبت شده است ،که شامل
قسمتهایی از قبیل (اطالعات عمومی پذیرش ،مشتری ،محصول ،گارانتی ،اظهارات و توضیحات مشتری ،حداکثر بودجه مورد
نظر مشتری ،وسایل همراه ،و وضعیت ظاهری) میباشد.
 -2شرایط مشاهده شده
بخش شرایط مشاهده شده ،با توجه به نوع دستگاهی که مشتری جهت تعمیر آورده است ،تخصیص داده میشود .در این
بخش مواردی که باعث خرابی دستگاه شده است و به صورت ظاهری از نظر تکنیسین قابل مشاهده بوده ،قابل انتخاب
میباشد.
 موارد مربوط به این بخش اجباری است و میبایست توسط تکنیسین درج گردند تا بتوان تغییر وضعیت به پایان تعمیر
اعمال گردد.

 -3مشتری
در بخش مشتری ،ایرادات اظهار شده توسط مشتری با توجه به نوع و مدل دستگاه قابل ثبت میباشد؛ به صورتی که از داخل
پنجره سمت راست با استفاده از دکمه " -و  "+قابل کم کردن و یا اضافه کردن به پنجره سمت چپ خواهد بود ،که به
صورت زیر نمایش داده خواهد شد.

صفحة 3 -

 -4خدمات و قطعات مصرفی
در بخش خدمات و قطعات مصرفی ،در صورت نیاز به قطعه ،تکنیسین میتواند از طریق آیکون درخواست جدید ،قطعه خود
را با توجه به موجود بودن قطعه و تراز انبار ،با کلیک بر روی دکمه "  " . .و ورود به صفحه جدید ،جستجو و انتخاب کرده و
همچنین نوع درخواست از لحاظ گارانتی بودن و تعداد قطعه مورد نیاز را درج کرده و ذخیره نماید و منتظر تایید شدن قطعه
توسط مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی) و سپس تخصیص قطعه از طرف انبار دار بماند تا قطعه الزم را دریافت کند.
در مرحله ارسال درخواست قطعه از جانب تکنیسین ،آیکون "منتظر قطعات یا لوازم جانبی"

نمایش داده میشود ،تا

زمانی که قطعه به تکنیسین تخصیص داده شود.

پس از انتخاب قطعه ،وضعیت آن به "منتظر تایید مدیر تعمیرگاه" تغییر میکند تا زمانی که مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی) ،و انبار دار
قطعه را تایید نمایند و توسط انبار دار به تکنیسین تخصیص داده شود .در این وضعیت تکنیسین قادر به ویرایش و یا حذف قطعه
ارسال شده نیز خواهد بود.

در صورتی که تکنیسین نیاز به درج کارها و خدمات انجام شده داشته باشد ،از طریق آیکون "سرویس جدید" و با کلیک کردن بر
روی دکمه "  " . . .قادر خواهد بود با انتخاب سرویس انجام شده ،تعداد ،هزینه (فی) ،و توضیحات مورد نیاز ،نسبت به ثبت آن
اقدام نماید.

صفحة 4 -

پس از انتخاب و ثبت سرویس انجام شده و اعمال هزینه آن ،رکورد جدیدی در بخش "خدمات و قطعات مصرفی" ایجاد خواهد شد
که قابلیت حذف آن نیز توسط تکنیسین مقدور خواهد بود.

صفحة 5 -

 -5تکنیسین
در بخش تکنیسین ،تمام مواردی که از نظر تکنیسین به عنوان (سیمپتوم (عالیم ایراد) ،بخش ایراد در دستگاه ،ایراد فنی ،و
تعمیرات انجام شده) ،نیاز به انتخاب داشته باشد ،با استفاده از دکمه های " -و  "+قادر خواهد بود موارد دیده شده و انجام
داده شده را از بخش های سفید رنگ سمت راست به بخش های زرد رنگ در سمت چپ وارد نماید.
 موارد مربوط به این بخش اجباری است و میبایست توسط تکنیسین درج گردند تا بتوان تغییر وضعیت به پایان تعمیر
داد.

صفحة 6 -

 -6تعلیق پذیرش
در این بخش ،تکنیسین برای پذیرش هایی که در وضعیت شروع تعمیر قرار دارند می تواند مشخص کند که به چه علت آن
پذیرش به وضعیت پایان تعمیر نرفته است .برای این کار ،یک دکمه که در شکل ذیل آمده است ،به نام "تعلیق" وجود دارد
که با زدن آن می توان علت تعلیق را به همراه توضیحات مشخص نمود .در این حالت ،وضعیت جاری پذیرش همچنان شروع
تعمیر باقی می ماند ولی می توان یک سری وضعیت های جانبی مانند ،منتظر پاسخ مشتری ،منتظر تایید گارانتی و  ...را
مشخص نمود .وقتی یک درخواست قطعه صورت می گیرد ،یک وضعیت جانبی به نام "منتظر قطعه" اضافه می گردد که با
رد شدن درخواست قطعه یا تخصیص یافتن آن به تکنیسین ،تعلیق پذیرش از این وضعیت خارج می گردد .همچنین در
صورتیکه پذیرش پایان تعمیر یابد ،پذیرش از وضعیت های جانبی تعلیق شده ،خارج می گردد.
با استفاده از دکمه تعلیق در باالی صفحه ،پنجره ای باز میگردد تا با انتخاب دلیل تعلیق ،تعلیق مورد نظر را اعمال نمایید.

 دالیل تعلیق توسط تکنسین امکان غیر فعال کردن را نیز دارد.
جهت غیر فعال کردن تعلیق توسط تکنیسین ،کافیست بر روی آیکون مداد "ویرایش" کلیک کرده تا پنجره مربوطه باز
گردد ،سپس با استفاده از دکمه "غیر فعال" ،وارد پنجره ی دیگری جهت درج توضیح و اعمال غیر فعال کردن تعلیق
مورد نظر میشوید.

صفحة 7 -

 زمان ،دالیل تعلیق و خروج از تعلیق یک پذیرش ،در بخش تاریخچه قابل مشاهده می باشد.
 در صورتیکه تعداد تعلیق ها بیش از یک مورد باشد ،آیکون مربوط به آن ،به شکل مثلث چشمک زن

در خواهد

آمد که جهت اطالع از دالیل تعلیق میتوان موس را روی آیکون مثلثی شکل قرار داده تا دالیل را مشاهده کرد.
دالیل تعلیق جهت انتخاب به همراه آیکون مربوط به آن ،شامل موارد ذیل میباشد:

 -7تماس های گرفته شده با مشتری
تماسهای گرفته شده با مشتری از قبیل ،هماهنگ کردن هزینه های تعمیر دستگاه که در زمان پذیرش مشخص نبوده اند،
تماس جهت تحویل دستگاه به مشتری در پایان تعمیر ،و هر گونه تماس گرفته شده در این قسمت توسط دفتر مرکزی آژند
سرویس ثبت میگردد.

صفحة 8 -

 -8کنترل کیفیت
در این بخش رکوردهایی از چک لیستهای کنترل کیفیتی که از محصوالت تعمیر شده به همراه وضعیت و شماره سریال
درج شده مربوط به آنها قرا میگیرد.

 -9پرداختها
هزینه هایی که از مشتری دریافت شده است را میتوان در بخش پرداختها توسط تکنسین ثبت گردد .در این بخش با
استفاده از آیکون "پرداخت جدید" پنجره ای جدید جهت ثبت اطالعات پرداختی باز میگردد.

 -11سوابق پذیرش
بخش سوابق مشتری ،اطالعاتی از قبیل ،دستگاههای پذیرش شده از مشتری ،قطعات استفاده شده ،مراجعات مجدد مشتری
جهت سرویس ،و مشتریانی که محصول مشابهی با توجه به پذیرش فعلی به مرکز خدمات جهت تعمیر و یا سرویس آورده
اند را نمایش میدهد.
 در صورتیکه پذیرش ثبت شده دارای سوابق مشتری و موارد مشابهی در این بخش باشد ،این بخش با عالمت ساعتی در
این  Tabنمایش داده میشود.

صفحة 9 -

 -11پیوست ها
در بخش پیوست ها ،سرویس منوال مربوط به دستگاه مشتری به همراه مشخصات فایل ،و همچنین عکسهای گرفته شده از
کارت گارانتی و مدل دستگاه ،در این قسمت توسط شخص پذیرش کننده و یا پذیرش دفتر مرکزی آژند سرویس ،به این
قسمت پیوست میشود.
با استفاده از آیکون "پیوست جدید" پنجره جدیدی باز خواهد شد که در آن امکان انتخاب فایل تصویری مورد نظر و
مشخص نمودن نوع آن که شامل مواردی چون (تصویر حواله پستی ،تصویر داغی ،تصویر فاکتور ،تصویر سریال دستگاه،
تصویر سریال گارانتی ،تصویر مدل دستگاه ،و  )...میباشد ،فراهم خواهد گردید.
 در این بخش در صورت نیاز ،پذیرش کننده قادر خواهد بود هر گونه توضیحاتی در رابطه با دستگاه تعمیر شده در
این بخش نیز اضافه نماید.

 -12تاریخچه
بخش تاریخچه ،خالصه ای از وضعیت انجام سرویس در زمانهای ثبت شده ،از وضعیت “ثبت شده” تا “تحویل شده به
مشتری” ،توسط کاربران مختلف اعم از واحد پذیرش ،تکنیسین ،انبار دار و مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی) میباشد.

صفحة 10 -

مشخص کردن مدل دستگاه
در وضعیت شروع تعمیر ،در صورتی که اطالعات ثبت شده در رابطه با مدل دستگاه به اشتباه ثبت شده باشد ،تکنسین مربوطه قادر
خواهد بود با کلیک کردن بر روی آیکون "مشخص کردن مدل" وارد پنجره دیگری جهت انتخاب و درج مدل صحیح دستگاه شود
و در نهایت بر روی دکمه پایین صفحه " مشخص کردن مدل" کلیک کرده تا تغییرات اعمال شود.

پس از انتخاب مدل صحیح دستگاه با استفاده از روش فوق ،آیکون "مشخص کردن مدل" از جلوی پذیرش ثبت شده حذف
میگردد که به این معنا میباشد که مدل دستگاه به درستی ثبت گردیده است.

صفحة 11 -

درخواست ها
بخش مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی)
پس از ارسال درخواست قطعه از سوی تکنیسین ،مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی) قادر به مشاهده درخواست قطعه در بخش "درخواست
ها" از قسمت "وظایف من" را خواهد داشت.
مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی) با کلیک کردن بر روی آیکون ویرایش ،قادر خواهد بود نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید.

در صورت تایید درخواست قطعه از سوی مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی)  ،وضعیت آن به "تایید شده توسط مدیر تعمیرگاه" تغییر پیدا
میکند.

صفحة 12 -

بخش انبار دار
پس از ارسال درخواست قطعه از سوی مدیر تعمیرگاه (مدیر فنی) ،انبار دار قادر به مشاهده درخواست قطعه در بخش "درخواست
ها" از قسمت "وظایف من" را خواهد داشت.
انبار دار با کلیک کردن بر روی آیکون ویرایش قادر خواهد بود نسبت به تایید و یا رد درخواست با توجه به تراز و موجودی انبار
اقدام نماید.

در صورت تایید درخواست قطعه از سوی انبار دار ،نیاز به انتخاب محل تامین قطعه میباشد که با استفاده از دکمه "  ،" . . .انبار
مورد نظر را انتخاب و در صورت داشتن موجودی ،انبار دار قادر به تایید آن قطعه میباشد .پس از تایید قطعه ،وضعیت آن به
"تخصیص یافته" تغییر پیدا میکند و از بخش "وظایف من" به بخش "انبار" تغییر مکان میدهد.

صفحة 13 -

بخش تکنیسین
پس از تخصیص قطعه ،تکنیسین قادر خواهد بود نسبت به اتمام تعمیر و انجام سرویس اقدام نماید .قطعه تخصیص داده شده در
" Tabخدمات و قطعات مصرفی" برای تکنسین به وضعیت تخصیص یافته قابل مشاهده میباشد که در این مرحله نیز تکنیسین
قادر به حذف قطعه درخواستی نیز در صورت انصراف از درخواست قطعه خواهد بود.

صفحة 14 -

کنترل کیفیت
کنترل کیفیت ( )QCچک لیستی از محصوالت تعمیر شده میباشد که تکنسین موظف به تایید یا رد آنها دارد ،به اینصورت که با
توجه به چک لیست مربوط به آن گروه کاری میبایست نسبت به رد یا تایید کلی کنترل کیفیت بپردازد.
کنترل کیفیت در بازه زمانی شروع تعمیر فعال خواهد شد و میبایست تا قبل از پایان کار انجام بپذیرد و چنانچه  QCتایید نگردد،
تکنسین قادر به پایان تعمیر نخواهد بود و میبایست یک فرم  QCجدید ایجاد و مورد تایید قرار گیرد تا پذیرش امکان پایان تعمیر
را داشته باشد.

پس از تایید کنترل کیفیت و کلیک بر روی آیکون مربوط به آن ،پنجره ی دیگری جهت ثبت شماره سریال پلمپ باز میگردد ،تا
پس از ثبت شماره سریال آن کنترل کیفیت به تایید نهایی برسد.

صفحة 15 -

پایان تعمیر
در بخش پایانی و اتمام تعمیر ،تکنیسین مربوطه میبایست کار محول شده را با کلیک کردن بر روی آیکون "اتمام تعمیر" که وارد
صفحه جدید دیگری جهت شرح توضیحات مورد نیاز میشود ،اتمام کار خود را با کلیک کردن بر روی دکمه "اتمام تعمیر" اعالم
نماید.

پس از اتمام تعمیر ،پذیرش مربوطه به تکنیسین از بخش "وظایف من" خارج شده و به بخش "پذیرش" با وضعیت "پایان تعمیر"
اضافه میشود.

صفحة 16 -

تغییر وضعیت گارانتی
در صورتی که مشتری شماره و وضعیت گارانتی دستگاه خود را در زمان پذیرش در اختیار نداشته باشد ،مدیر فنی یا دارنده نقش
آن ،قابلیت تغییر وضعیت گارانتی را در تمامی وضعیت های "پیش نویس" تا "پایان تعمیر" ،دارا میباشد .در صورتی که وضعیت
به "تحویل شده به مشتری" تغییر پیدا کند و نیاز به تغییر در وضعیت گارانتی داشته باشد ،مدیر فنی با برگشت به وضعیت "شروع
تعمیر" قادر خواهد بود نسبت به تغییر وضعیت گارانتی اقدام نماید.
جهت تغییر وضعیت گارانتی ،در قسمت پذیرش بر روی آیکون "تغییر وضعیت گارانتی" کلیک کرده تا پنجره دیگری به منظور
تغییر وضعیت ،تاریخ انقضا و شماره سریال گارانتی رویت شود .پس از درج تغییرات مورد نیاز ،بر روی دکمه پایین صفحه "تغییر
وضعیت گارانتی" کلیک کرده تا تغییرات اعمال گردد.

صفحة 17 -

برگشت به وضعیت شروع تعمیر
در وضعیت "پایان تعمیر" و همچنین "تحویل شده به مشتری" در صورتی که اطالعات ثبت شده در قسمتهای مختلف تعمیر،
اختصاص قطعه اشتباه ،اطالعات اشتباه در پذیرش و غیره ،ثبت شده باشد ،مدیر فنی با توجه به نقش "تغییر وضعیت پذیرش به
شروع تعمیر" ،قادر خواهد بود با کلیک کردن بر روی آیکون "برگشت به وضعیت شروع تعمیر" وارد پنجره دیگری جهت حذف
فاکتور فعلی و شرح توضیحات مرتبط شود که در نهایت با کلیک بر روی دکمه پایین صفحه " برگشت به وضعیت شروع تعمیر"
قادر خواهد بود تا تغییرات را اعمال نماید.
پس از تایید برگشت از وضعیت های "پایان تعمیر" و "تحویل شده به مشتری" ،وضعیت آن پذیرش به "شروع تعمیر" تغییر پیدا
میکند.

صفحة 18 -

تحویل شده به مشتری (پایان سرویس)
در بخش "وظایف من" ،مدیر فنی یا دارنده نقش "ثبت پذیرش" قادر خواهد بود پذیرش هایی که به وضعیت "پایان تعمیر"
رسیده اند را با کلیک کردن بر روی آیکون تحویل به مشتری ،فرآیند پذیرش را به پایان برساند و دستگاه تعمیر یافته را در صورت
نیاز به درج توضیحات تکمیلی ،با کلیک بر روی دکمه "تحویل به مشتری" ،به مشتری تحویل دهد.

پس از کلیک کردن بر روی دکمه "تحویل به مشتری" از جانب مدیر فنی یا دارنده نقش آن ،پذیرش از بخش "وظایف من" خارج
شده و به بخش پذیرش اضافه میگردد .در صورت نیاز به هر گونه تغییرات احتمالی ،مدیر فنی یا دارنده نقش "تغییر وضعیت
پذیرش به شروع تعمیر" همچنان قادر خواهد بود نسبت به بازگرداندن پذیرش به وضعیت "شروع تعمیر" اقدام نماید.
در این وضعیت ،چاپ فاکتور نهایی مشتری قابل چاپ جهت تحویل به مشتری نیز میباشد.

صفحة 19 -

