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 هدف و دامنه كاربرد      1
و عرضه كننده  عرضه كننده كاال الزامات سامانه ارائه خدمات به مصرف كننده و تعيين روابط بين مصرف كننده،نحوه تعيين  هدف از این روش اجرائی،

 نوشته شده است. ISO 9001:2015و   INSO 13629استاندارد الزامات این روش اجرایی بر اساسسکار می باشد.خدمات و سروی

 مستند سازی و توزیع نسخ:    2
 جهت مستندسازی فرآیندهای پيش بينی شده و نيز توزیع مدارک و بایگانی مستندات مطابق جدول زیر عمل می شود:       

ف
دي

ر
 

 مدت نگهداري محل نگهداري شماره فرم عنوان فرم

   F0901 فهرست نمایندگان / سرویسکاران  .1

   F0902 صورتجلسه راه اندازی و تحویل دیگ چگالشی  .2

   F0903 كنترل اموال مشتری)پکيج(   .3

   F0904 كنترل اموال مشتری)قطعه(   .4

   F0905 سرویس راه اندازی/ درخواست  .5

   F0906 قبض سرویس  .6

   F0907 ی سرویسکارانگزارش فعاليت ها  .1

   F0908 سرویسکاران ارزیابی  .8

   F0909 تایيدیه پرداخت حسن انجام كار به سرویسکار  .9

   F0910 درخواست قطعه یدكی   .11

   F0911 درخواست صدور دفترچه راهنما وكارت گارانتی المثنی  .11

   F0912 گزارش وضعيت كارت های گارانتی  .12

   F0913 واحد خدمات پس از فروشكارت های گارانتی تایيد شده   .13

   F0914 قرارداد نماینده  .14

   F0915 قطعات معيوب دارای گارانتی ارسالی توسط نماینده  .15

   F0916 ليست كد و قيمت قطعات  .16

   F0917 فرم شرایط ویژه سرویس دهی  .11

   F0918 چک ليست نصب و راه اندازی پکيج غير چگالشی  .18

   F0919 پکيج چگالشیچک ليست نصب و راه اندازی   .19

   F0920 كارت گارانتی المثنی  .21

   Modulex F0921چک ليست نصب و راه اندازی   .21

 F0922 قرارداد سرویسکاران  .22
  

   SPK F0923مشخصات پروژه های مودولکس و   .23

  بستگی به قرارداد تعمير و نگهداری SPK& MODULEX F0924بازدید دوره ای دستگاه   .24

   F0925 كارت گارانتی  .25
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ف
دي

ر
 

 مدت نگهداري محل نگهداري شماره فرم عنوان فرم

   TD W0901و  Pدفترچه راهنمایی نصب و راه اندازی سری   .26

   TD W0902و  Pدفترچه راهنمای مصرف كننده سری   .21

   T100 W0903دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی   .28

   T100 W0904دفترچه راهنمای مصرف كننده   .29

   W0905 برخورد با قطعات داغی  .31

   IDEA W0906دازی سری دفترچه راهنمای نصب و راه ان  .31

   IDEA W0907دفترچه راهنمای مصرف كننده سری   .32

   ALKON 50-70  W0908دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی   .33

   ALKON 50-70 W0909دفترچه راهنمای مصرف كننده   .34

   KON 24,28,35 W0910دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی   .35

   KON 24,28,35 W0911دفترچه راهنمای مصرف كننده   .36

   W0912 صدور دفترچه و كارت گارانتی المثنی  .31

   W0913 دستورالعمل كد گذاری سرویسکاران  .38

   W0914 دستورالعمل فراخوان   .39

   W0915 دستورالعمل خدمات پس از فروش نمایندگان  .41

   KON 100,120 W0916دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی   .41

   KON 100,120 W0917كننده  دفترچه راهنمای مصرف  .42

   SPK W0918دفترچه  راهنمای نصب و راه اندازی   .43

   SPK  W0919دفترچه راهنمای مصرف كننده   .44

   MODULEX W0920دفترچه  راهنمای نصب و راه اندازی   .45

   MODULEX  W0921دفترچه راهنمای مصرف كننده   .46

   TL W0922دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی سری   .41

   TL W0923دفترچه راهنمای مصرف كننده سری   .48
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 مسئوليت      3

 می باشد  . مدیر بازرگانی فعاليت می كند،كه زیر نظر  خدمات مدیر مسئوليت اجرای این روش اجرایی بر عهده     

 تعاریف و اصطالحات        4
  :رود موارد زیر در این روش اجرایی به كار می ISO 9001:2015و  INSO 13629بر تعاریف و اصطالحات استانداردعالوه      

 )در صورت امکان( وارد شركت شده است. جهت انجام تعميراتكه  ه معيوب باز شده از روی دستگاه ها، قطع: داغی

  خدماتكاال و سند تعهدات شركت عرضه كننده       5
 سبد خدماتی، خدمات به مشتری، و در كليه زیر مجموعه های سازمان اعم ازاست  شده این سند تهيه  INSO13629 استاندارد 2-4طبق بند      

 و   www.3s-unical.ir سند مذكور در سایت شركت به نشانی .پياده سازی گردیده استپاسخگویی و رسيدگی به شکایات مشتریان 

www.3s-pars.com .بارگذاری گردیده است و نحوه ارتباط با شركت تبيين شده است 

 فرآیند های ارایه خدمات به مشتری     5-1

محصوالت درج گردیده است، مشتریان می توانند به صورت حضوری یا غير حضوری )تلفن، آدرس جه به اطالعاتی كه در دفترچه راهنمای با تو     

 فکس( با شركت ارتباط برقرار نموده و درخواست خود را مطرح نمایند. ،شبکه های اجتماعی سایت،

این  بسته به نوع موضوعی كه مشتری مطرح می نماید، درخواست وی در فرآیندهای پيش بينی شده قرار گرفته و به آن رسيدگی می گردد.     

استعالم مدت  ،سفارش قطعات ،حصول، برچيدن محصول، دریافت شکایتتعویض مرویس، درخواست نصب، راه اندازی، سفرآیندها می تواند شامل: 

 و یا هر موضوع ممکن دیگر باشد. ، قطعات مرجوعی زمان گارانتی دستگاه

  سبد خدماتی     5-2

 به شرح ذیل می باشد:  INSO13629 استاندارد 2-2-4سازه شرق طبق بند  سبد خدماتی شركت شفيع     

 توسط مدير بازرگانی تعیین می شود.ثابت است و متناسب با شرايط روز  محصوالت هیکلو تعمیر يانداز راه،نصب يبرا ذهاب و ابيا نهيهز: 1تذکر

: جهت ارزيابی رضايت مشتري از خدمت دريافت شده، کارشناس خدمات می بايست در روز بعد از ارائه خدمت طی تماس تلفنی با مشتري، 2تذکر

 را تکمیل نمايد. F1801ري به شماره فرم رضايت مشت

موجود  www.3s-pars.comو  www.3s-unical.ir در سايت شرکت به نشانی وجود دارد،از کشور که در آن امکان ارايه خدمات  : مناطقی3تذکر

 می باشد.

 كارشناسی نصب     5-2-1
روز پس از خرید، واحد فنی خدمات  3حداكثر ظرف مدت  پس از فروش دستگاه،، (P08محصوالت خاص)روش اجرایی برای پروژه های دارای      

و  از دریافت اطالعات توسط وی اطمينان حاصل نموده و در صورت نياز مشاوره الزم را به مشتری ارائه دهدموظف است ضمن تماس با مشتری، 

 گزارش اقدامات خود را در نرم افزار خدمات ثبت نماید.

 می بایست ارسال گردد. و دفترچه ......... F0919برای دیگ و پکيج های چگالشی فرم      

 می بایست ارسال گردد. و دفترچه ....... F0921فرم  SPKبرای مودولکس و سوپر مودولکس و      

فرم هاي ارسالی به عهده مدير خدمات می باشد.هم چنین مسئولیت به روز رسانی کلیه دفترچه ها به عهده : مسئولیت به روز رسانی کلیه 4تذکر

 مدير کنترل کیفیت می باشد.

http://www.3s-unical.ir/
http://www.3s-pars.com/
http://www.3s-pars.com/
http://www.3s-unical.irو/
http://www.3s-pars.com/
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 48ثر تا در برخی موارد بنا به ضرورت، بازدید كارشناسی از پروژه به عمل می آید و راهنمایی های الزم به مشتری ارائه می گردد.این بازدید حداك     

هزینه ایاب ذهاب كارشناس به عهده شركت می  پس از درخواست مشتری انجام گرفته و هزینه ای در قبال آن از مشتری دریافت نمی گردد.ساعت 

 باشد.

هده : کلیه مسئولیت ها در قبال فروش نادرست دستگاه بر عهده واحد فنی فروش و کلیه مسئولیت ها در قبال راهنمايی فنی نادرست بر ع5تذکر

 واحد فنی خدمات خواهد بود.

 

 ثبت محصوالت خروجی     5-2-2

حداكثر تا خدمات  كارشناسخدمات گردد و اطالعات آنها توسط مدیركليه حواله های فروش می بایست در پایان هر ماه توسط مسئول انبار تحویل      

 دهد.می داری با را تحویل واحد حساپس از ثبت آنه خدمات كارشناس. خدمات ثبت شود نرم افزاردر ام ماه  11

و است رسیده  ارور تکراري بودن شماره سريال را بدهد)پکیج يک بار به فروش نرم افزار: در صورتی که هنگام ثبت محصوالت خروجی، 6تذکر

 جايگزين شود.  افزارنرم ثبت شود و اطالعات جديد در قسمت اصلی  ،توضیحاتبرگشت داده شده است(، می بايست اطالعات قبلی در قسمت 

 

 دستگاهنصب      5-2-3
درخواست نصب می بایست توسط ساعت، سرویسکار برای نصب دستگاه به محل درخواستی اعزام می گردد. 48از هنگام تماس مشتری تا حداكثر      

ها رایگان، و در سایر مشمول هزینه خواهد نصب دستگاه در برخی مدل ثبت و به سرویسکار ارجاع داده شود. در نرم افزار خدماتكارشناس خدمات 

 بود.

 بر عهده مشتری می باشد. جانبی مورد نياز برای نصبتهيه لوازم      

)كارت  F0925انتی خواهد بود و سرویسکار می بایست پس از نصب كامل دستگاه نسبت به تکميل فرم تاریخ نصب دستگاه، تاریخ شروع دوره گار     

 د.اقدام نمایگارانتی( 

نصب دودکش به  و هزينه هرگونه ارائه خدمات نظیر لوله کشی، نصب رايگان دستگاه شامل نصب رابط دودکش و اتصاالت دستگاه می باشد :7تذکر

 صورت غالفی و ... به عهده مشتري می باشد.

 ثبت گردد.  خدمات نرم افزاردر اخذ شود و توسط کارشناس خدمات  روز بعد: گزارش کلیه مراجعات مربوط به نصب می بايست 8تذکر

 

 راه اندازی دستگاه     5-2-4

 راه اندازی پروژه های دارای شماره اشتراک گاز       5-2-4-1
درخواست راه اندازی می ساعت، سرویسکار برای راه اندازی دستگاه به محل درخواستی اعزام می گردد. 48از هنگام تماس مشتری تا حداكثر      

منوط به كامل بودن جهت راه اندازی، ارسال سرویسکار ثبت و به سرویسکار ارجاع داده شود. نرم افزار خدماتشناس خدمات در بایست توسط كار

 مذكور، عکس های درخواست شده در فرم.الزم بذكر است می باشد)با توجه به نوع دستگاه(  F0919یا  F0918 فرممطابق با  دستگاه شرایط نصب

و به اطالع سرویسکار  واحد فنی خدماتارسال شود و به تایيد  )در زمان هایی كه نصب توسط مشتری انجام گرفته باشد( توسط مشتریمی بایست 

 د. برس

 راه اندازی پروژه های فاقد شماره اشتراک گاز        5-2-4-2
می بایست توسط مشتری)در زمان هایی كه گاه( )با توجه به نوع دست F0919یا  F0918عکس های درخواست شده در فرم پس از نصب دستگاه،      

به تایيد نصاب مجاز و پس از بررسی عکس ها كليه مفاد فرم مذكور ونصب توسط مشتری انجام گرفته باشد( و یا نصاب مجاز شركت، ارسال شود 

 نماینده شركت برسد.
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گواهی امضا و هویت مالک راهنمایی می خذ مهر شركت مجری و جهت ا ،تکميل فرم تایيدیه گاز )سند برون سازمانی( به منظورمشتری  سپس     

 شود و در نهایت فرم به تایيد نصاب مجاز و نماینده شركت می رسد. 

 ساعت، سرویسکار برای راه اندازی دستگاه به محل درخواستی اعزام می گردد. 48پس از تخصيص شماره اشتراک گاز و تماس مشتری، تا حداكثر      

 ست.الزامی تکمیل فرم تايیديه گازم بذکر است ترتیب انجام مراحل الز :9تذکر

 زونکناين نسخه می بايست در  است. توسط کارشناس خدمات، الزم، جهت بايگانی گازتهیه يک نسخه کپی از فرم نهايی و تايید شده  :11تذکر

 بايگانی شود. تايیديه گاز

 جايگزين فرم هاي مذکور خواهد بود. F0921، فرم در دو مرحله فوق، جهت پروژه هاي مودولکس :11تذکر

 . دثبت گردخدمات در نرم افزار  اخذ و توسط کارشناس خدمات روز بعدگزارش کلیه مراجعات مربوط به راه اندازي دستگاه ها می بايست  :12تذکر

 بايگانی شوند.به صورت نرم افزاري  ........در پوشه .. "تاريخ ارسال": کلیه عکس هاي ارسالی می بايست با نام گذاري به صورت 13تذکر
 

 چگالشی سيستم هایراه اندازی پروژه های دارای      5-2-4-3
، پس از انجام (SPK)مودولکس و سوپر مودولکس و دیگ های چگالشیپکيج های چگالشی مجهز به كنترلر هوشمند و  دیگ و برای راه اندازی     

 نيزتوسط سرویسکار مربوطه تکميل می شود. F0902 شرایط اشتراک گاز پروژه(، در هنگام راه اندازی فرمیکی از دو مرحله فوق )با توجه به 

ها، سیم شرايط مربوط به راه اندازي رايگان ديگ هاي چگالشی در دفترچه محصول ذکر شده است و انجام ساير موارد نظیر نصب سنسور :14تذکر

 ول هزينه خواهد بود.و ... مشم مستر E8نصب کشی حالت آبشاري، 

 به شرح زیر می باشد:ها هزینه نصب و راه اندازی دستگاه      

 

 هزينه راه اندازي هزينه نصب مدل دستگاه

دیگ چگالشی)سوپرمودولکس و مودولکس و 

SPK) 
 بر عهده شركت بر عهده مشتری

الی  51دیگ و پکيج های چگالشی  به ظرفيت 

 كيلووات 121
 ده شركتبر عه بر عهده مشتری

 35الی  24پکيج های چگالشی به ظرفيت 

 كيلووات
 بر عهده شركت بر عهده شركت

 بر عهده شركت بر عهده شركت پکيج های دیواری

 بر عهده شركت بر عهده مشتری پکيج های زمينی

 

 می پذیرد. جاز انجامتوسط سرویسکار م رایگانهنگام راه اندازی ، آموزش نحوه كار با دستگاه در محل نصب به صورت      

 ، شامل هزينه اياب و ذهاب می باشد.جهت نصب و راه اندازي تمامی مراجعات فوق :15تذکر

 

  گارانتی دستگاه     5-2-5
 .سال گارانتی دیگ می باشد 5سال گارانتی قطعات و  2دارای  SPKمودولکس و سوپر مودولکس و 

 .سال گارانتی می باشد 3دیگ و پکيج چگالشی دارای 

 سال گارانتی می باشد. 2پکيج دیواری دارای 

 سال گارانتی می باشد. 2پکيج زمينی دارای 
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 كارت گارانتی تحویلی به مشتری توسط سرویسکار درج می گردد.در مدت زمان گارانتی دستگاه      

الک ( كه الزم است جهت استفاده از كارت گارانتی شامل سه قسمت می باشد ) مخصوص سرویسکار، مخصوص نماینده فروش و مخصوص م     

گارانتی محصول به صورت خوانا و كامل توسط نصاب مجاز شركت تکميل شده و مهر و امضا گردد . قسمت مخصوصِ شركت و نماینده فروش توسط 

مان الزم در دسترس باشد. الزم نصاب ، از قسمت مخصوص مالک جدا شده تا در بایگانی شركت و نماینده فروش به منظور انجام خدمات گارانتی در ز

ه هزینه ها از به ذكر است در كليه امور استفاده از گارانتی ، ارائه این كارت به سرویسکار الزامی بوده و در غير این صورت حتی در زمان گارانتی كلي

محل نصب بوده و در غير این صورت  مصرف كننده دریافت خواهد شدگارانتی مذكور شامل دستگاه های خریداری شده از نمایندگی همان شهرِ

 .دستگاه از گارانتی ساقط می شود. الزم به ذكر است كه شركت در این زمينه هيچگونه استثنایی را پذیرا نخواهد بود

 به منظور بهره مند شدن از گارانتی دستگاه  توجه به نکات ذیل الزاميست.

 غيير مالک ، باید به مالک جدید انتقال یابدكارت گارانتی جز الینفک دستگاه می باشد و در صورت ت. 

 قطعات الکترونيکی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد ، ولی شركت تامين كليه ی قطعات را تعهد می نماید. 

  باشد فقط به محصوالتی كه دارای ضمانتنامه )كارت گارانتی( با قيد شماره سریال دستگاه كه دارای مهر و امضای سرویسکار مجاز شركت می

 .گارانتی تعلق می گيرد

 ضمانتنامه مخدوش معتبر نبوده و عدم تطابق شماره مندرج در ضمانتنامه با شماره سریال دستگاه ، گارانتی را از درجه اعتبار ساقط ميکند. 

 دددر صورتيکه دستگاه توسط افراد غير مجاز ، راه اندازی ، سرویس و یا تعمير شود دستگاه از گارانتی خارج می گر. 

  ضمانتنامه فقط در شرایطی معتبر است كه كاركرد دستگاه در شرایط معمولی باشد . موارد غير متعارف نظير صدمات ناشی از نوسانات برق و

 .استفاده نادرست از دستگاه شرایط گارانتی را از درجه اعتبار ساقط می كند

 د خدمات پس از فروش در اسرع وقت در خدمت شما می باشند . لطفا در صورت بروز هر گونه اشکال ، تيم تخصصی شركت با تماس با واح

 .جهت رفع هر گونه عيب احتمالی با واحد خدمات تماس حاصل نمایيد

  در صورت استفاده از قطعات یدكی متفرقه ، دستگاه از گارانتی خارج می گردد و در این صورت شركت مسئوليت هر گونه ضرر و زیان

 .جانی  را بر عهده نمی گيرد احتمالی اعم از مالی و

  تعمير یا تعویض قطعات معيوب حتی المقدور در مکان نصب دستگاه صورت خواهد گرفت و در صورت نياز به حمل دستگاه تا محل شركت

معيوب هزینه باز و بسته كردن و حمل و نقل دستگاه به عهده خریدار می باشد . در ضمن شركت هيچگونه تعهدی نسبت به تعویض دستگاه 

 .با دستگاه نو را ندارد

  لطفا قبل از تماس با خدمات پس از فروش شركت جهت نصب و راه اندازی دستگاه ، كليه موانع احتمالی برای نصب را رفع نمایيد. در صورت

 .نياز به حضور مجدد نصاب و سرویسکار برای آماده نمودن شرایط نصب و راه اندازی هزینه های مربوط دریافت می گردد

  راه اندازی دستگاه شما توسط واحد خدمات پس از فروش شركت به صورت رایگان انجام می گردد و در مدت زمان گارانتی فقط هزینه ایاب

 .و ذهاب دریافت می شود

 بود ضمانتنامه فقط شامل نقایص فنی ناشی از توليد دستگاه در كارخانه می باشد و قضاوت آن بر عهده سرویسکار مجاز شركت خواهد. 

 تشخيص كليه موارد ضمانتنامه فقط بر عهده كارشناسان یا سرویسکاران مجاز شركت می باشد. 

  نوسانات برق و ... ( شامل گارانتی  –ضربه  -صدمات ناشی از حمل و نقل بار و بروز حوادث طبيعی یا غير قابل پيش بينی مانند )آتش سوزی

  .نمی باشد

 گارانتی  كارتبابت هر شرایط پرداخت      5-2-6
اطالعات كارت گارانتی را حداكثر ظرف مدت دو روز در سایت كارت گارانتی( را تکميل نماید و ) F0925فرم نصب، از سرویسکار موظف است پس      

ه شركت ارسال نماید و اصل آن پس از تحویل به نماینده خدمات منطقه، جهت تکميل قسمت مخصوص نماینده، توسط سرویسکار یا نماینده ب وارد

 نماینده موظف است همراه با كارت های گارانتی، پيش نویس نامه ارسال كارت گارانتی را نيز تکميل و ارسال نماید.شود.
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ماه پس از تاریخ شروع  3سفيد رنگ( و ارسال شده در مدت حداكثر-الزم بذكر است فقط در قبال كارت های گارانتی مربوط به شركت )نسخه اول     

، هزینه های نصب، راه اندازی، خدمات دوره گارانتی ساالنه و اجرت نماینده (كاری می باشدروز  1رویسکاران مشهد، برای س زمان تحویل)مدت نتیگارا

 رفت.تعلق خواهد گدر شهرستان و پيوست شماره ........... به سرویسکار در مشهد  به نماینده یا سرویسکار F0914 فرم 1خدمات طبق پيوست شماره 

خدمات ثبت نماید.هم چنين كليه كارت های گارانتی می  نرم افزاركارشناس خدمات موظف است پس از دریافت كارت های گارانتی آنها را در      

 ردد.ام هر ماه توسط مدیر خدمات تحویل مدیر بازرگانی گ25ام تا 21جهت تایيد و پرداخت در بازه  F0913ثبت شود و فرم  F0912بایست در فرم 

در اسفند  )فقط برای شهرستان ها(ام ماه بعد از تاریخ ارسال كارت ها و مبالغ خدمات دوره گارانتی و اجرت نماینده 25مبلغ نصب و راه اندازی در       

 ماه همان سال پرداخت می گردد.

 كارت های گارانتی ارسالی  و پرداخت : ثبت1رآیندف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 )نسخهیا نماینده از سرویسکاردریافت كارت گارانتی 

خدمات  کارشناسمخصوص شركت( توسط   

 مدير توسط) F0913و تکميل فرم خدمات( کارشناس توسط) F0912گارانتی در فرم كارت های ثبت 

 ام هر ماه15تا  روی فرم و مبلغ قابل پرداخت سرویسکار حساب بانک ایران زمين با ثبت شماره خدمات(

 

گارانتی به  های و كارت  F0913 و F0912 ارجاع فرم

 ام هر ماه 15در  مدير خدماتتوسط مدیر فروش 

 

های  گارانتیشت كارت زدن مهر هزینه نصب پچک كردن فرم ها و 

 مدير فروشمشمول هزینه نصب توسط 

و پرداخت تایيد و  مدير خدماتام هر ماه توسط 25ام تا 21تحویل به مدیر بازرگانی در بازه 

 بازرگانیمدير توسطگارانتی مهردار  های و كارت F0913فرم 

 

به واحد  F0913 ارجاع فرم

توسط  حسابداری

 خدمات کارشناس 

 

گارانتی های كارت بایگانی 

   کارشناس خدماتتوسط 

 

 F0913 فرم  عکس ارسال

توسط  سرویسکاربرای 

 کارشناس خدمات

تگاه و تاریخ خروج دس خدمات نرم افزاردر و رضایت مشتری  نتیكارت گارا اطالعات ثبت

  انددریافت شده  ی كهماههمان تا آخر  کارشناس خدمات توسطبر روی كارت 

 

 )نسخهیا نماینده دریافت كارت گارانتی از سرویسکار

خدمات  کارشناسمخصوص شركت( توسط   
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 به صورت نرم افزاري تکمیل می گردد. F0912: فرم 16تذکر

و  می بايست توسط مدير خدمات بررسیابتدا :چنانچه هنگام ثبت کارت گارانتی، سیستم ارور تکراري بودن شماره سريال را بدهد، موضوع 17تذکر

 ت اصلی نرم افزار جايگزين شود.ثبت شود و اطالعات جديد در قسم توضیحات،اطالعات قبلی در قسمت  پس از آن

 تعميرات      5-2-7
خدمات پس از فروش خود ، شركت دستگاه به محل درخواستی اعزام می گردد. برای تعمير ، سرویسکارساعت48گام تماس مشتری تا حداكثر از هن     

 سال تضمين می كند. 11را به مدت 

 

 تعميرات در مشهد     5-2-7-1
تکميل شده و به سرویسکارارجاع می گردد، سرویسکار پس از هماهنگی و در نرم افزار  اطالعات مشتریری با كارشناس خدمات، پس از تماس مشت     

 و نسخه اول آن را به مشتری تحویل می دهد.تکميل نموده   F0906فرمدر خدمت ارائه شده را  شرح و هزینه پس از انجام خدمات، مراجعه به محل

توسط كارشناس خدمات ادامه  نيز درخدمات به صورت روزانه می بایست انجام شود و اخذ رضایت مشتری  نرم افزارگزارش در گزارش گيری و ثبت 

به كارشناس خدمات  به همراه مبلغ سهم شركت را كه در اختيار دارد)نسخه دوم( مجموعه فرم هاییپایان هر هفته در . سرویسکار شودانجام می 

آنها را در فرم  ،با فرم های تحویل داده شده به سرویسکار فرم های مذكور شماره خدمات پس از بررسی مطابقت دهد.كارشناس تحویل می

خدمات جهت ارائه به مدیر مدیرتوسط  حقوقو تکميل فرم  جهت محاسبه درآمد ماهانه سرویسکار امکان گزارش گيریثبت نموده تا  F0907شماره

 مبالغ دریافتی به همراه رسيد دریافت نيز توسط مدیر خدمات تحویل مدیر بازرگانی می گردد. شته باشد.وجود دا در پایان هر ماه بازرگانی

 به صورت نرم افزاري تکمیل می گردد. F0907: فرم 18تذکر

و از  ثبت نمايد F0907در زمان تحويل قبض به سرويسکاران، شماره قبض هاي تحويلی را در فرم خدمات موظف است  کارشناس: 19تذکر

 سرويسکار رسید دريافت کند.

 

 تعميرات درشهرستان ها     5-2-7-2
سرویسکار مجاز به ایشان ارائه می تماس شماره و شرایط گارانتی دستگاه،  با توجه به شهر محل سکونت مشتری ،شركتپس از تماس مشتری با      

 گردد.

 

 ماموریت      5-2-8
فراخوان و... می كارشناسی، نياز مدیر خدمات و تایيد مدیر بازرگانی، نياز به عزیمت نيرو جهت راه اندازی، تعمير، در برخی پروژه ها بنا به تشخيص      

  اطالع مدیر خدمات برساند. به F0906باشد. مامور موظف است به طور روزانه شرح كامل ماموریت و گزارش اقدامات انجام شده را در فرم 

الزم بذكر  .را به همراه برگه ماموریت، تحویل مدیر خدمات بدهد F0802بازگشت، كليه هزینه های ماموریت در فرم  پس از بالفاصله همچنين     

مسئوليت اطالع رسانی موارد فوق به مامور، به عهده  است در صورت عدم تحویل فرم های مذكوردر زمان مقرر، هزینه ماموریت پرداخت نخواهد شد. 

 مدیر خدمات می باشد.
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 ارائه خدمات درمشهد: 2فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

پاسخ گویی به 

تماس تلفنی 

 مشتریان

افزار نرم مشتری و نوع ایراد دستگاه در  ثبت درخواست

 کارشناس خدماتتوسط خدمات 

 

 توسط رفع تلفنی مشکل فنی

  کارشناس خدمات

 

و محدوده آدرس و  زمان تماسالویت بندی مشتری براساس 

 خدمات کارشناس توسطسرویسکار  ارجاع به

 

ارائه نسخه اول فرم به مشتری و دریافت 

 سرويسکار توسط هزینه خدمات ارائه شده 

 

همراه مبلغ سهم شركت به ها ارائه نسخه دوم فرم 

 توسطخدمات  به صورت هفتگی به كارشناس

 سرويسکار

 

مشکل دم رفعع رفع مشکل  

 سرويسکارتوسط هماهنگی زمان مراجعه با مشتری 

 

 مراجعه سرویسکار و ارائه خدمات)تعمير و تعویض قطعه(

 در دو نسخه F0906و تکميل فرم 

ارائه گزارش خدمات انجام شده به كارشناس 

  سرويسکارخدمات در روز بعد توسط 

 

ثبت گزارش و خدمات انجام شده و اخذ رضایت مشتری 

در نرم افزار و ثبت  کارشناس خدماتبصورت تلفنی توسط 

 خدمات

 )فرم تحویل یک دسته قبض سرویس

F0906)   به سرویسکار توسط

و ثبت در  کارشناس خدمات

 و اخذ رسيد از سرویسکار F0907فرم

 

 كنترل برگشت قبض های سرویس و ثبت در 

محاسبه درآمد  و کارشناس خدماتتوسط  F0907فرم 

و بایگانی قبض های سرویس توسط در فرم حقوق  ماهانه

 خدمات کارشناس
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 بازدید ساالنه      5-2-9
، مشخصات دستگاه در نرم افزار پس از عقد قرارداد تعمير و نگهداری چنانچه بر حسب درخواست مشتری بازدید دوره ای برای محصوالت نياز باشد،     

ت می شود و كارشناس خدمات در ابتدای هر ماه ليست دستگاه هایی كه مشمول تعمير و نگهداری می شوند را از نرم افزار گزارش گيری خدمات ثب

 كرده و نسبت به هماهنگی روز و ساعت جهت مراجعه سرویسکار اقدام می كند. 

 درج می شود. F0924در فرم  خدمات ارائه شدهكليه 

 

 كارت گارانتی المثنیه راهنما/صدور دفترچ     5-2-11
مبلغ پرداختی  پس از دریافت درخواست كتبی از جانب نماینده خدمات یا مشتری،كارت گارانتی دستگاه مفقود شده باشد  دفترچه راهنما یا چنانچه 

و به  كارشناس خدمات تکميل توسط F0911فرم  پس از پرداخت مبلغ مذكور،جهت صدور، توسط كارشناس خدمات به ایشان اطالع رسانی می شود.

و پس از تایيد مدیر بازرگانی، جهت صدور به واحد كنترل كيفيت  گرددمی جهت تایيد به مدیر بازرگانی تحویل  همراه نامه درخواست و فيش پرداخت

 تحویل داده می شود. 

 ديد مدير بازرگانی خواهد بود. صدور رايگان کارت گارنتی المثنی، به صالح :21تذکر

 "فرمسريال شماره "قسمت داراي مهر المثنی بر روي  می بايست که به دلیل مفقود شدن صادر می گردد، کلیه کارت هاي گارانتی المثنی :21کرتذ

  باشند.

 .مبلغ پرداختی به سرويسکار بابت ارسال همان کارت می باشدکل مبلغ مورد نیاز جهت صدور هر کارت المثنی برابر با  :22تذکر
 

 پشتيبانی خدمات     5-2-11
 زمان ارایه خدمت مورد درخواست در هر بخش آورده شده است.

 مشخص گردیده اند. خدمات( تعرفه)در فرم ..........هزینه ها به تفکيک ارایه خدمت 

 زمان مراجعه جهت ارایه خدمت در فرم های مربوطه پيش بينی گردیده است.

 و حيطه پوشش پيش تر ارایه گردیده است. توضيحات مربوط به مدت اعتبار، گستره مکانی

 

 راهنمایی و مشاوره     5-2-12
 امکان ارائه راهنمایی به صورت تلفنی یا مشاوره حضوری در شركت وجود دارد و هيچ گونه هزینه ای بابت آن دریافت نمی شود.     

، واحد خدمات پس از  1، انتهای اندیشه  2صنعتی توس ، فازو آدرس مشهد ،  شهرک  15135414141شركت دارای خط تلفن ثابت به شماره      

 فروش برای دریافت درخواست خدمات مشتری و پاسخگویی به شکایت ایشان می باشد.

 می باشد. 19352231111خدمات پس از فروش به شماره  و واتس اپ هم چنين شركت دارای تلگرام     

 

 برچيدن محصول     5-2-13
 ، برچيدن محصول در موارد زیر به وقوع می پيوندد: 13629ارد ملی ایران به شماره با توجه به استاند

 طرح تعویض     5-2-13-1

در صورت درخواست مشتری، شرح كامل طرح توسط كارشناس خدمات، و شركت  سرويسکار مجازكارشناسی دستگاه توسط  بازدید و پس از     

 )اقساطی( دستگاه جدید توسط سرویسکار مجاز شركت نصب و راه اندازی  د و با شرایط ویژهدستگاه قدیمی با قيمت مشخص خریداری می شو

 در برخی بازه های زمانی انجام می شود.( مدیر بازرگانی )این طرح با صالح دیداین فرآیند تکميل می گردد. در F0917و فرم  می شود

 می بایست انجام شود. كليه مراحل نصب و راه اندازی دستگاه، جهت این فرآیند     
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 كليه سوابق بدست آمده از این بند در پوشه ......................بایگانی می شود.

 

 فراخوان     5-2-13-2

سرویسکاران ، پس از ارتباط با مشتریان ذینفع باشددرصد  51الی  41یک مدل دستگاه بيش از  اگر تعداد عيوب دستگاه نسبت به تعداد فروش از     

الی  11اسرع وقت به محل اعزام و مشکل را برطرف خواهند نمود. چنانچه تعداد عيوب دستگاه نسبت به تعداد فروش از یک مدل دستگاه بيش از در 

 W0914شركت موظف است نسبت به فراخوان كليه محصوالت فروخته شده اقدام نماید . این فراخوان مطابق دستورالعمل شماره  باشددرصد  81

 گيرد.صورت می 

 همچنين در صورتی كه تکنولوژی، قطعه و ... جدیدی توسط شركت فراهم گردد كه باعث بهينه سازی مصرف انرژی دستگاه و یا به طور كلی ارتقا     

مشتری  محصول شود با اعالم فراخوان و در صورت موافقت مشتری محصول جهت ارتقا برچيده می شود. بدیهی است در این حالت هزینه ها بر عهده

 می باشد.

 

 تعميرات اساسی      5-2-13-3

سرویسکار موظف است با تکميل  ،به محل شركت جهت تعميراتآن تشخيص بر انتقال و جهت بازدید از دستگاه پس از مراجعه سرویسکار مجاز      

)جهت برچيدن دستگاه مشتری مطلع سازد. ت تعميرو زمان تقریبی مورد نياز جه هزینه آنها، مشتری را نسبت به قطعات معيوب F0903فرم بخشی از 

محصول برچيده  مشتری،و واریز سپس در صورت درخواست ریال به صورت علی الحساب به حساب شركت واریز نماید(. 3101110111می بایست مبلغ 

جهت صدور فاكتور به كارشناس ، ستگاهدر طی انجام این فرآیند تکميل می شود و پس از تعمير كامل د F0903فرم  و به شركت منتقل می شود.

پس از اطالع رسانی مبلغ فاكتور به مشتری توسط كارشناس خدمات و تسویه كامل مبلغ، دستگاه جهت نصب به محل ارسال خدمات تحویل می گردد.

 می شود.

 صورت وجود( مطلع سازد.:سرويسکار موظف است در شرايط باال مشتري را از طرح هاي ويژه شرکت مانند طرح تعويض )در 23تذکر

 كليه مراحل نصب و راه اندازی دستگاه، جهت این فرآیند می بایست انجام شود.     

 كليه سوابق بدست آمده از این بند در پوشه ......................بایگانی می شود.     

 

 سرویس دهی ویژه     5-2-13-4

در این .قابل اجرا می باشد بازرگانی، توسط مدیر خدماتمدیر دید  نيز بنا به صالح ایط خاصمشخص با شر های زمان برخی در انجام تعميرات     

مطابق به سرویس دهی در این طرح مربوط  شرایط و مزایای طرح توسط كارشناسان خدمات به مشتریان اطالع رسانی شود.اقداماتصورت می بایست 

 ویل مشتری و یک نسخه تحویل خدمات می شود.تکميل می گردد، كه یک نسخه از آن تح F0917با فرم 

 مشمول سرويس دهی ويژه می باشد. "طرح زمستانی": در حال حاضر صرفا 24تذکر

 كليه مراحل تعميرات در مشهد، جهت این فرآیند می بایست انجام شود.     

 ود.كليه سوابق بدست آمده از این بند در پوشه ......................بایگانی می ش     

 معرفی مرجع پاسخگویی به شکایات مشتریان     5-3

اقدام می    P19و مطابق روش اجرایی رسيدگی به نظرات و شکایات مشتری به شماره  13629از استاندارد ملی ایران به شماره  3-2-4طبق بند      

 شود.
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 معرفی فرآیند رسيدگی به شکایات مشتریان     5-4

اقدام می    P19و مطابق روش اجرایی رسيدگی به نظرات و شکایات مشتری به شماره  13629تاندارد ملی ایران به شماره از اس 4-2-4طبق بند      

 شود.

 توانایی تامين خدمات متعهد شده    6
 :13629استاندارد ملی ایران به شماره  3-4مطابق بند      

 سامانه توسعه شبکه خدمات     6-1

 مشخصی جهت توسعه شبکه خدمات می باشد كه به شرح ذیل می باشد : شركت دارای سامانه     

 معيار تعيين و توسعه تعداد سرویسکار     6-1-1
الی  311به ازای هر حداقل كه  شركت تالش می كند در محدوده های جغرافيایی مشخص برای تعيين تعداد سرویسکاران از شاخص ميزان فروش     

عدد پکيج دو سرویسکار جهت امور خدمات مورد نياز  311ه به منطقه مورد نظر یک سرویسکار اضافه خواهد شد و تا دستگاه پکيج فروخته شد 511

 می باشد.

 سرویسکاران/ شرایط اوليه احراز صالحيت نمایندگان     6-1-2
 عدم سابقه محکوميت جزاییو  دم اتهام و محکوميت به فساد اخالقیع .1

 د مخدر اعتياد به دخانيات و موا عدم .2

 داشتن كارت پایان خدمت وظيفه عمومی یا معافيت دائم از خدمت .3

 بهتر است سرویسکاران سابقه كار در زمينه نصب و راه اندازی پکيج داشته باشند.)داشتن مدرک فنی و حرفه ای( .4

 

  فرآیند جذب نمایندگان/سرویسکاران     6-1-3

، شركت موظف است مدير خدماترای نمایندگی/ سرویسکاری مجاز و سنجيدن شرایط وی توسط پس از اعالم درخواست فرد ببنا به نياز شركت      

نفر( برگزار كند. به این ترتيب كه پس از درخواست فرد جهت  8كالس های آموزشی مورد نياز را پس از به حد نصاب رسيدن افراد كالس )حداقل 

ت و پس از تصميم شركت مبنی بر برگزاری دوره آموزشی و بررسی و نيازسنجی در ثب  F0901نمایندگی/سرویسکاری مجاز، مشخصات فرد در فرم

 منطقه مورد نظر و تعيين سطح یا سطوح مناسب افراد جهت آموزش توسط مدیر خدمات، مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده به متقاضی اعالم می

كردن شرایط جهت برگزاری دوره، زمان و مکان دوره جهت حضور به افراد  شود و پس از ارسال مدارک و به حد نصاب رسيدن متقاضيان، و مهيا

 متقاضی توسط كارشناسان خدمات اعالم می شود.

 : آموزشهای مورد نياز برای سرویسکاران به شرح ذیل می باشد حداقل

 دوره آموزشی نصب و راه اندازی محصوالت شركت 

 دوره آموزشی تعمير محصوالت شركت 

 اي آموزشی در سه سطح:: دوره ه1 تذکر

 پکیج هاي زمینی و ديواري -1

 ديگ وپکیج هاي چگالشی  -2

 .ديگ هاي مولتی برنر مودولکس می باشد -3

 برای حضور در دوره آموزشی نياز به تشکيل پرونده جهت هر فرد توسط كارشناس خدمات است كه مدارک مورد نياز آن به شرح ذیل می باشد :     
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 كپی شناسنامه و كارت ملی 

 پی كارت پایان خدمتك 

 كپی آخرین مدرک تحصيلی 

 كپی تمام دوره های فنی و حرفه ای 

 2  3*4قطعه عکس 

  ریال جهت سرویسکاران 31101110111ریال جهت نمایندگان و  51101110111سفته به مبلغ 

 )معرفی نامه از جانب نماینده خدمات ) فقط برای سرویسکاران 

توسط خود فرد F0803 فروش با پر کردن فرم پیش نويس معرفی نامه يا از طريق فرم درخواست همکاري: نماينده خدمات توسط نماينده 2تذکر

 متقاضی درخواست خود را اعالم می کند.

 ثبت گردد. F0901كليه اطالعات مربوط به این پرونده می بایست به صورت نرم افزاری در فرم 

در صورت مدت اعتبار و تاريخ انقضاء قرارداد ذکر شود. F0901اله می باشد و بايد در فرم : اعتبار قرارداد نمايندگان/ سرويسکاران دو س3تذکر

برگزار می   P07تمايل به همکاري بهتر است در دوره هاي سالیانه باز آموزي شرکت نمايند. دوره هاي آموزشی شرکت بر اساس روش اجرايی 

 داوري تمديد قرارداد به نمايندگان/ سرويسکاران اقدام نمايد. ماه قبل نسبت به يا 2گردد.مدير خدمات می بايست حداقل 

 : کلیه هزينه هاي دوره آموزشی به عهده خود سرويسکار و يا نماينده خدمات شهرستان می باشد.4تذکر

 كليه سوابق بدست آمده از این بند در پرونده های نمایندگان / سرویسکاران واقع در.........     بایگانی می شود.

 شبکه سرویسکاران     6-2

دریافت می كند.نحوه  "در مهر مخصوص سرویسکار"هر سرویسکار با توجه به آموزش های داده شده، كد سرویسکاری مخصوص به خود را      

 مشخص شده است. W0913به شماره  "كد گذاری سرویسکاران"كدگذاری نمایندگان و سرویسکاران در دستورالعمل

به صورت الکترونیکی ثبت و نگهداري  F0901ندگان/ سرويسکاران مجاز شرکت به همراه کد و ساير اطالعات مربوطه در فرم : فهرست نماي5تذکر

 می شود.

 سامانه آموزشی سرویسکاران      6-3

 جام می شود. ان P07از روش اجرایی W0701امور مربوط به آموزش سرویسکاران مطابق دستورالعمل آموزش سرویسکاران به شماره ی      

 نمایندگان و سرویسکاران پيمانی      6-4

از، كليه نمایندگان و سرویسکاران پس از حضور در دوره های آموزشی شركت و اخذ نمره قبولی، ملزم به عقد قرارداد نمایندگی یا سرویسکاری مج     

 آمده است. F0922 و برای سرویسکاران در فرم F0914فرم  درقرارداد برای نمایندگان جهت دریافت كد و مهر مجاز می باشند. كليه مفاد 

سرویسکاری مجاز خدمات اقدام نماید و آن را به تایيد مدیر  /مدیر خدمات موظف است پس از عقد قرارداد، نسبت به تنظيم گواهی نمایندگی     

 سرویسکار ارسال شود.  جهت نماینده/سرویسکاری به همراه مهر ساخته شده می بایست  بازرگانی برساند. گواهی نمایندگی/

سرویسکار می بایست پيش از عقد قرارداد، پس از افتتاح حساب در بانک ایران زمين نسبت به تکميل پيش نویس نامه اعالم شماره حساب  نماینده/

شناس خدمات پس از دریافت پيش نویس اقدام نمایند)در این مرحله نياز به صدور كارت بانکی نمی باشد و دریافت شماره حساب كافی است(. كار

سرویسکار نسبت به ارسال نامه درخواست صدور كارت به بانک ایران زمين شعبه سجاد مشهد اقدام نماید. پس از اطالع رسانی  تکميل شده از نماینده/

کار را جهت دریافت كارت مطلع می نماید. سرویس بانک مبنی بر صدور و ارسال كارت به شعبه اعالم شده در پيش نویس، كارشناس خدمات نماینده/

 سرویسکار می بایست جهت تایيد دریافت كارت، عکس كارت دریافتی را به شركت ارسال كند . در مرحله آخر نماینده/
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 بایگانی می شود.F0901 فرم  در كليه اطالعات مربوط به حساب بانکی نمایندگان و سرویسکاران به صورت نرم افزاری     

 سرويسکار ارسال می گردد. سرويسکاران پس از طراحی توسط کارشناس خدمات، ساخته شده و جهت نماينده/ مهر نمايندگان/:6تذکر

 بایگانی می شوند. F0901 سرویسکاران به صورت نرم افزاری در فرم  كليه اطالعات مربوط به مهر نمایندگان/     

 ارزیابی عملکرد نمایندگان / سرویسکاران      6-5

. اطالعاتی از قبيل ارزیابی یکایک سرویسکاران ، نسبت تعداد سرویسکار به محصول توزیع F0908فرم ارزیابی نمایندگان/ سرویسکاران به شماره      

سرویسکاران  شده یا برنامه فروش ، حصول اطمينان از فعال بودن تمام سرویسکاران ، كيفيت خدمات ، سرویسکار مجاز ، به روز بودن دانش فنی تمامی

 ، ميزان تعرفه دریافتی توسط سرویسکاران را شامل می شود.

از طریاق تجزیاه و تحليال هماه فارم هاای رضاایت مشاتری باه کارشنناس خندمات هر ساال یکباار ارزیاابی عملکارد سرویساکاران توساط      

ده سرویسااکار در هاار دوره از طریااق نمااره كسااب شاا باشااد. 11صااورت ماای گياارد و نمااره كسااب شااده سرویسااکار بایااد حااداقل  F1801شااماره

را كسااب نمااود، مطااابق بااا نظاار ماادیر  81درصااورتی كااه سرویسااکار در ارزیااابی نمااره باااالی ماادیر خاادمات بااه ایشااان اطااالع داده خواهااد شااد .

مای شاود و  كمتار شاود، توساط مادیر خادمات باه ایشاان اخطاار كتبای داده 11اگار در دوره ای نماره سرویساکار از  بازرگانی تشاویق مای شاود.

 و شااود مطاارح خاادمات ریمااد توسااط یبازرگااان ریمااد بااا جلسااه در سااتیبا یماا موضااوعی، متااوال یابیااارز دوره 2 در تکاارار ایاان نتيجااه درصااورت

نتاایج ارزیاابی هاا مای بایسات باه صاورت سااالنه در جلساات  .ردياگ صاورت خادمات ریماد توساط ی باا صاالح دیاد مادیر بازرگاانیهمکاار قطع

مطارح شااود و اقادامات اصااالحی و پيشااگيرانه شاامل یااافتن راهکارهاایی باارای ارتقاا سااطح كيفاای  نماينننده مننديريتهیئنت مننديره توسننط 

سرویسااکاران، برگاازاری دوره هااای آموزشاای، تصااویب و تشااویق سرویسااکاران برتاار، تنبيااه و قطااع ارتباااط بااا متخلفااين و.... را تعيااين، تصااویب و 

زیااابی سرویسااکاران در بااازه هااای زمااانی مشااخص، عملکاارد سرویسااکاران از طریااق نظاار ساانجی عااالوه باار تکمياال فاارم هااای اراجرایاای نمایااد. 

تلفنی، توساط كارشاناس خادمات ارزیاابی ميگاردد. در انتخااب جامعاه ی آمااری ساعی بار آن اسات تاا خادمت ارائاه شاده باه مشاتریان منااطق 

 د .مختلف جغرافيایی و مرتبط با سرویسکاران مختلف در نمونه گيری لحاظ شو

 سامانه ی تامين و توزیع قطعات یدكی       6-6

قطعات یدكی می  محلی )با توجه به آمار فروش و مدل پکيج ها و نظر نماینده، مقدار و نوع قطعات متغير می باشد(شركت دارای انبار مركزی و      

این شركت چه در خصوص دستگاه  يع سازه شرق می باشد.،شركت شف 1انتهای اندیشه  2باشد كه انبار مركزی آن به آدرس شهرک صنعتی توس فاز

 های درحال توليد و چه دستگاه های كه قبال توليد و توزیع شده است قادر به پاسخگویی نياز مشتریان است.

 انبار مواد و قطعات      6-6-1
 ود دارد.نحوه كد گذاری قطعات یدكی و فهرستی از كليه كد گذاری ها وجW1401 در دستورالعمل      

 صورت می پذیرد. P10تامين قطعات با توجه به روش اجرایی خرید به شماره      

 درج می شود.F0916 كليه قطعات یدكی به همراه قيمت آن ها در فرم ليست قيمت قطعات به شماره فرمكد      

 درخواست قطعه یدكی      6-6-2
نمایندگان شهرستان ها و سرویسکاران  درخواست با قطعاتسفارش  صرفا و ندارد وجود تشرك در یدكی قطعات آزاد فروشجهت تامين قطعات،      

نماینده می تواند تا سقف  می تواند جهت تهيه قطعات مورد نياز به نماینده خدمات منطقه خود مراجعه نماید. سکاریسرومشهد صورت می گيرد و 

غ به صالح دید مدیر بازرگانی تعيين می شود ولی بعد از گذشتن از سقف مجاز، در صورت مجاز و مشخصی تنخواه در اختيار داشته باشد كه این مبل

 نياز به قطعه می بایست مبلغ آن را با شركت تسویه نماید.

درخواست خود را مشخص می كند.كارشناس خدمات موظف است پس از دریافت درخواست، قيمت قطعات را در  F0910نماینده خدمات در فرم      

 فروش جهت نماینده ارسال نماید.( F0817)فرم  لب پيش فاكتورقا



 
 خدمات پس از فروشاجرایی  روش

 
 

Page 18 of 21 P09 Date :  Rev. B 

 

 و اخذ تایيد مدیر خدمات و ارسال قطعه اقدام نماید. ( F0818فرم)  كارشناس خدمات موظف است پس از دریافت فيش واریز، نسبت به صدور فاكتور

 : هزينه قطعات يدکی در شرايط گارانتی بر عهده شرکت خواهد بود.7تذکر

کارشناس خدمات موظف است، هنگام نیاز به ارسال قطعه بصورت گارانتی، با چک کردن شماره سريال دستگاه در سیستم خدمات، از :8تذکر

 گارانتی دستگاه اطمینان حاصل نمايد.

تگاه در قسمت پیام : کارشناس خدمات موظف است هنگام فاکتور کردن قطعات گارانتی، نسبت به درج شماره سريال و تاريخ راه اندازي دس9تذکر

 فاکتور اقدام نمايد. 

: اگر تغییري در قیمت يا طرح)سخت  افزار( قطعات يدکی به وجود بیايد، لیست قیمت و يا طرح جديد توسط کارشناس خدمات براي نماينده 11تذکر

 فکس، ايمیل يا تلگرام می شود و يا در بخش اطالعیه ها در سايت گذاشته می شود.

 آمده از این بند در پوشه ......................بایگانی می شود. كليه سوابق بدست

 پيش بينی قطعات یدكی    6-6-3
مدیر خدمات موظف است در انتهای هر ماه فهرست گزارش خرابی قطعات را به نماینده مدیریت بصورت كتبی گزارش دهد. پيش بينی قطعات      

 می شود.انجام  P14یدكی مورد نياز طبق روش اجرایی 

 آسيب دیده و گارانتی سامانه مرجوعی قطعات از رده خارج شده/      6-6-4

 نماينده انبار محلی دارد:     6-6-4-1

به كارخانه ارسال می گردد و در صورتی كه نماینده در خواست قطعه نو  F0904قطعه نو با قطعه معيوب تعویض شده و داغی به همراه فرم      

در مرحله رسيدن قطعات معيوب به كارخانه، صحت اطالعات درج شده در فرم مربوطه با چک  .را نيز ارسال می كند F0910شد فرم جایگزین داشته با

و در صورت تایيد شدن روی فرم مربوطه شماره سریال خورده و اطالعات در فایل .... ثبت می  خدمات انجام می شود كارشناسكردن قطعات توسط 

تست تحویل واحد آزمایشگاه می شود.)هنگام تحویل قطعات به واحد آزمایشگاه می بایست حتما در دفتر مربوطه رسيد دریافت  شود  و برای انجام

عات قطعه پس از تست تحویل واحد انبار می شود، چنانچه سالم باشد عينا جهت نماینده عودت داده می شود، اگر قابل تعمير نباشد به انبار ضای شود(.

جهت  F0904به همراه فرم F1401 منتقل می شود و در پایان فرم مستعمالتود و درصورتيکه قابل تعمير باشد تعمير شده و به انبار منتقل می ش

توسط كارشناس خدمات ریالی شده و  F1401 بررسی شرایط گارانتی و ریالی كردن توسط واحد انبار به مدیر خدمات تحویل داده می شود. فرم

 جهت تایيد تحویل مدیر بازرگانی می شود و پس از تایيد ایشان، تحویل واحد حسابداری می شود.توسط مدیر خدمات 

مل شایان ذكر است، قطعات تعویضی چنانچه در دوره گارانتی دستگاه جایگزین گردند، با توجه به شرایط گارانتی مندرج در دفترچه محصوالت، شا     

تعویضی توسط این شركت گارانتی نمی گردد و تنها پس از نصب قطعه دستگاه تست شده و به مشتری  گارانتی می شوند. در غير اینصورت قطعات

 تحویل می گردد.

 نماينده انبار محلی ندارد:    6-6-4-2

ارسال می كند  F0904را پر كرده و قطعه برایش ارسال می شود. نماینده نيز قطعه معيوب را به همراه فرم  F0910نماینده فرم درخواست قطعه      

 و پس از رسيدن قطعه معيوب به كارخانه مراحل مانند قسمت قبل طی می شود.

نماينده موظف است با بررسی اولیه قطعات داغی سرويسکاران زير مجموعه، و تايید تعويض آنها طبق شرايط گارانتی مشخص شده از سوي  :11تذکر

د و شیربرقی از اين موضوع مستثنا می باشند و هرگونه دست بردن در قطعه آن را از شرايط شرکت )قطعه پس از بررسی در صورت امکان تعمیر) بر

 گارانتی خارج می نمايد( و در غیر اين صورت تعويض می شود(، نسبت به ارسال آنها اقدام نمايد.

 در صورت سالم بودن، قطعه داغی جهت نماينده عودت داده خواهد شد. :12تذکر

روي کارتن آن نوشته  "شکستنی"ندي قطعاتی که شکننده می باشند) نظیر کنترل پنل و ...( بايستی دقت الزم بعمل آيد و واژه در بسته ب :13تذکر

 شود. قطعات داغی شکسته از گارانتی خارج و به نماينده محترم عودت داده خواهد شد.

باشند و در صورت مخدوش،  ي برچسب گارانتی )لیبل شماره سريال(کلیه قطعات داغی ارسالی به شرکت توسط نماينده حتما بايد دارا :14تذکر

 ناخوانا بودن شماره سريال و جدا شدن لیبل مشمول گارانتی نمی گردند.
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 يدکی: درخواست قطعه 3فرآيند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

از سوی  F0910دریافت در خواست قطعه در فرم 

  شبکه های اجتماعینماینده از طریق 

ی هماهنگی با انبار و استعالم موجود

کارشناس خدمات توسط   

 

 (F0817)فرمارسال پيش فاكتور

کارشناس جهت نماینده توسط 

 خدمات

دهدریافت فيش واریز نماین  

 

م اب قطعه نماینده و اعالبررسی حس

تکارشناس خدمابه ایشان توسط   

و صدور فاكتور  (F1402فرم(صدور برگه درخواست كاالاز انبار 

و تایيد  کارشناس خدمات( توسط F0818مفر(نسخه  3در 

 مدير خدماتآنها توسط 
 

 تورفاك تحویل نسخه صورتی

ی به  همراه ربه حسابدا

پرینت واریز نماینده در 

 پشت برگه

 

 فيدنسخه س برگه درخواست كاال و  تحویل

ماتکارشناس خدبار توسط به ان فاكتور  

 

رانباارسال قطعه توسط   

 

دماتخکارشناس تحویل شماره بارنامه توسط انبار به   

 

 و ماتکارشناس خداطالع رسانی شماره بارنامه به نماینده توسط 
 ثبت شماره بارنامه روی نسخه زرد فاكتور

 

ه اربایگانی نسخه زرد فاكتور به هم

گه نماینده در پشت برپرینت واریز 

کارشناس خدماتتوسط   
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 مرجوعی قطعات گارانتی:4فرآيند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت قطعه داغی به همراه فرم پر شده 
F0904 

به  F0904و ضميمه فرم  F1409ریالی كردن فرم 

کارشناس آن و ثبت در نرم افزار خدمات توسط 

 خدمات

تکارشناس خدمابرگشت داغی به نماینده توسط   

 

( در دونسخه به همراه  نسخه كامل شده از  F1409فرم  مقداری )-تحویل برگه برگشت به انبار

 انبارت توسط جهت هر قطعه به كارشناس خدما F0904 فرم 

 در پایان هر هفته  مدير خدماتتحویل به مدیر بازرگانی توسط 

 

لی ارجاع نسخه اص

به  F1409 فرم

حسابداری توسط 

 کارشناس خدمات

 رسيداخذ  وکارشناس خدمات تحویل قطعات و فرم ها به آزمایشگاه توسط 

چک كردن صحت اطالعات درج شده در فرم مربوطه، و درج شماره سریال روی 

تکارشناس خدمافرم و تکميل فایل ...... توسط   

ايشگاهآزم تحویل قطعات تست شده و فرم های تکميل شده به انبار توسط  

 

یعدم تایيد گارانت تایيد گارانتی  

 اعالم كتبی به نماینده

اطالع رسانی به 

نماینده توسط 

کارشناس 

 خدمات
 

 F1409بایگانی فرم

توسط  روز بعد

 کارشناس خدمات
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 مدیریت درخواست مشتری ) خدمت / شکایت(     6-7

توضيح داده شده است . در خصوص رسيدگی به شکایات مشتریان مطابق روش  4نحوه ی رسيدگی به درخواست ارائه خدمت به مشتری در بند      

 اقدام ميگردد . P19اجرایی 

 مشتری سامانه سنجش رضایت       6-8

 بررسی ميگردد . P18سنجش رضایت مشتریان مطابق با روش اجرایی 

 


