Soft partner Servicesystem til Dynamics C5

Servicesystemet er designet til
virksomheder, der har service- og
teknikerydelser som en vigtig del af
den daglige forretning.
Grundtanken bag Servicesystemet,
ligesom bag vore øvrige løsninger
er, at det skal hjælpe brugeren
igennem de daglige opgaver så let
som muligt. Dog er det muligt, at
behandle komplekse servicesituationer, uden for standarden.
Systemets meget fleksible
opbygning håndterer service på alt
fra printere og køleskabe til
maskiner, med eller uden serienummer.

Om det er løbende sager eller periodiske eftersyn, så hjælper Servicesystemet med at finde den rette
tekniker og de reserve-dele, der skal bruges. Servicekaldet håndteres med hensyntagen til garanti eller
serviceabonnement, og faktureres herefter.
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Servicekartoteket, som er linket mod
debitor, registrerer kundens
maskiner/biler/apparater med type,
serienummer, leveringsdato,
garantiperiode, eventuel
servicekontrakt-periode, periodiske
servicebesøg samt hvilke
medarbejdere, der er særligt
kvalificerede til service på netop
denne maskintype.
Ved servicekald har man derfor kun
brug for 4 grundlæggende
oplysninger: Hvem er kunden, hvilken
af kundens maskiner drejer det sig
om, hvad er problemet og hvornår
ønskes det løst.
Ud fra de registrerede forudbestemte serviceintervaller kan der trækkes rapporter med f.eks planmæssig
service i perioden. Kunden kan kontaktes, servicetekniker kan bookes, reservedele der normalt skal
udskiftes ved lige netop denne type service, forudbestemmes i systemet.

Når en serviceopgave er afsluttet, indtastes tids- og vareforbrug i en kladde, hvorefter de overføres til
egentlige posteringer på de enkelte servicekald, og evt. på projekter for herfra at danne basis for eventuel
fakturering. Timeregistreringerne overføres samtidig til den enkelte medarbejders kalender, hvor de
sammen med registreringer af transport, kursus, sygdom og øvrig tid kan bruges til statistik.
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Der kan til enhver tid kaldes oplysninger frem om økonomien – indtægter, udgifter, DB og DG – på det
enkelte servicekald, på maskinen eller på kunden samlet.

Teknisk er Servicesystemet bygget op som et ’Add-on’, som kun indebærer ganske få tilretninger i Dynamics
C5’s standard-elementer. Det er derfor hurtigt og enkelt at løfte systemet, når der kommer nye versioner af
programmet.
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