
 

 1   - صفحة 

 گزارش گارانتی

که دارای گارانتی میباشد، میتوانند و خدمات انجام شده بر روی دستگاه هزینه ی قطعات مصرفی ها جهت دریافت  یندهنما

 نمایند.رش گارانتی، به دفتر مرکزی ارسال ادرخواست خود را از طریق بخش گز

دارای گارانتی که قطعات استفاده شده در آنها نیز گارانتی میباشد و در جهت ارسال گزارش گارانتی به دفتر مرکزی، پذیرش های 

تحویل "پس از تغییر وضعیت پذیرش ثبت شده به  باشند را میتوان انتخاب و ارسال نمود. می "تحویل شده به مشتری"وضعیت 

فعال  پیوست تصاویر گارانتی، فاکتور، سریال دستگاه، مدل دستگاه، و غیرههمچنان جهت آیکون ویرایش ، "شده به مشتری

در کنار  گارانتی گزارش ارسالبر روی آیکون  امکان پذیر میباشد. نیز بدون داشتن داغی هارسال گارانتی توسط نمایند میباشد.

در پنجره ی جدیدی که باز میگردد قطعات و  کلیک نمایید. "یربرگشت به وضعیت شروع تعم"و  "چاپ فاکتور"آیکون های 

خدمات انجام شده بر روی دستگاه گارانتی دار قابل مشاهده و انتخاب میباشد. پس از انتخاب و زدن تیک سمت راست آنها بر روی 

 .کلیک نمایید اسناد و داغی ی ارسال دکمه

 

 حمل  ی ینهو هز یسخدمات واحد سرو یها یسسرو تنها ی،نصب هنگام ارسال گزارش گارانت یگارانت یها یرشپذ یبرا

 .امکان ارسال دارند

 یسواحد سرو یقطعات فنو  یدتست و بازد یها یسسرو تنها ی،هنگام ارسال گزارش گارانت یرتعم یگارانت یها یرشپذ یبرا 

 باشند. یامکان ارسال را دارا م

از  ،گارانتی امکان ویرایش پذیرش غیر فعال میگردد و در صورت نیاز به مدیریت و مشاهده پروسه انجام آنپس از ارسال گزارش 

میتوان موارد ارسال شده که شامل  "آیتم ها" Tabدر بخش گزارش گارانتی از منوی اصلی میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. 



 

 2   - صفحة 

جدید در صورت نیاز به پیوست و ارسال اسناد و مدارک خدمات سرویس انجام شده مانند اجرت، و قطعه مصرفی را مشاهده نمود و 

اقدام به پیوست اسناد و مدارک  پیوست ها Tabمی توان با ورود به  نیز اسناد و داغیدکمه ارسال بر روی ک کردن کلی پس از

 مربوطه اقدام نمایید. 

 

 

 گیرند به شرح ذیل می باشد: ی وضعیتها که در دفتر مرکزی در حال بررسی قرار میستون هادر بخش گزارش گارانتی ها، 

 است ندارد(و  )انجام نشده، در حال انجام، انجام شده،که شامل وضعیتهای  وضعیت بررسی نظرسنجی ها 

 است ندارد(و  م، انجام شده،)انجام نشده، در حال انجاکه شامل وضعیتهای  وضعیت بررسی سندها 

  است انجام شده( و )انجام نشده،که شامل وضعیتهای وضعیت بررسی فنی اسناد و مدارک 

 است ندارد(و  )انجام نشده، در حال انجام، انجام شده،که شامل وضعیتهای  ضعیت بررسی داغی هاو 

  شامل وضعیتهای )ارسال شده، در حال بررسی، وضعیت: در این ستون وضعیتهای اصلی گزارش گارانتی ثبت میگردد که

 منتظر پرداخت، پرداخت شده، و رد شده( میباشد


