Soft partner Microsoft Dynamics NAV Service
Introduktion
Servicesystemet er et tillægsmodul til standard Navision. Modulet er udviklet til virksomheder, der har
teknisk service og vedligehold eller for eksempel, servicering af kølere, pumper, kontorservice som
måtteskift, rengøring og plantepasning som hovedområde.
Modulet kan håndtere såvel fast, periodisk fakturering som ikke planlagte udkald.
Kernen i systemet er de enkelte serviceenheder. En enhed kan være alt fra en potteplante til en
gravemaskine. Til hver enhed kan knyttes et vilkårligt antal servicekontrakter med et valgfrit antal
serviceydelser. De enkelte kontrakter kan faktureres med et hvilket som helst interval, man måtte ønske.
Derved kan kunder af enhver størrelse passes ind i systemet.
Systemet føder Navisions standard ordremodul med et minimum af tilretninger i de eksisterende
programelementer, så det er nemt at bringe med op ved en versionsopdatering.

Serviceenheder

Her oprettes de enkelte serviceenheder med stamdata som kundenummer, producent, type og fysisk
placering (adresse).
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På fanebladet Serviceaftale oprettes de enkelte serviceaftaler (kontrakter) på enheden, med angivelse af
start- og eventuel slutdato samt faktureringsperiode. Med knappen [ Servicelinier ] åbnes et nyt
skærmbillede, hvor de enkelte serviceydelser, der er med i kontrakten, angives.
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De enkelte servicelinier kan have hver sit serviceinterval, som er uafhængigt af faktureringsperioden. Et
eksempel på dette kan være en kontorplante, der vandes ugentligt, plejes månedligt og udskiftes én gang
om året.
Til hver servicelinie kan der tilknyttes et vilkårligt antal varer.

Det kan være varer, man ved, altid skal bruges ved en given servicetype, f. eks. nye kuglelejer ved halvårlig
service på rulleporte.
Der kan også tilknyttes én eller flere medarbejdere, så man hurtigt kan finde den rette at sende ud til lige
netop denne serviceopgave.
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Det er muligt at lave en grundopsætning af servicesystemet, så de ovenfor viste oplysninger automatisk
overføres til enheden ud fra princippet:



Til hver kontrakttype knyttes en eller flere servicetyper.
Til hver servicetype knyttes en eller flere varer og medarbejdere

Efterfølgende kan dette så tilpasses den enkelte enhed.
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Servicekald
Ikke-planlagte opgaver, f.eks. reparation af en påkørt port, løses via servicekald. Når kunden ringer,
oprettes et kald på hændelsen. Her angives, hvem kunden er, hvilken serviceenhed, der er tale om, et
eventuelt servicekontrakt-nummer samt hvilken service-type, der skal udføres. Desuden kan der indtastes
en beskrivelse af problemet til hjælp for den service-tekniker, der skal sendes ud til kunden.
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Er der tale om en forsikringsskade, kan dette angives på særskilt faneblad:
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Afhængig af systemets opsætning vil der ved servicekaldets oprettelse automatisk blive tilknyttet varer og
medarbejdere ud fra servicetype og eventuelt kontraktnummer. Disse kan naturligvis redigeres til det
aktuelle kald.

Den eller de berørte medarbejdere orienteres via et skærmbillede som vist på næste side. Det er også i
dette, der rapporteres tilbage om udført arbejde, materiale- og tidsforbrug.
Dette kan ske enten direkte i Navision eller i en lignende stand-alone applikation, som medarbejderen kan
have med på en bærbar eller tablet-type pc, og som kan udveksle data via opkobling til firmaets netværk.
Medarbejderen behøver således ikke bruge tid på at møde ind for at modtage nye opgaver eller
afrapportere udført arbejde.
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Fakturering
Der er to faktureringssituationer i systemet:



Den faste, periodiske fakturering, som hidrører fra kundens servicekontrakter.
Den aperiodiske, som skyldes ikke planlagte servicekald.

Begge håndteres ved, at man laver et faktureringsforslag, der kan afgrænses på kunde og datointerval.
Dette forslag overføres herefter til Navisions standard ordremodul og faktureres på helt normal vis.

Inden ordrerne dannes, kan man kontrollere linierne:
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Såfremt alt ser rigtigt ud, kan ordren dannes:

Udskrifter
Da servicesystemet benytter sig af standard fakturering, kan alle Navisions rapporteringsværktøjer, f.eks.
Kunde/varestatistikker, benyttes. Af samme grund er der ikke som udgangspunkt udviklet rapporter til
selve servicemodulet. Disse kan efterfølgende leveres ud fra den enkelte virksomheds behov og ønsker.
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Opsætning
Som før nævnt er der omfattende muligheder for at angive standarder, som kopieres med rundt, når der
oprettes serviceenheder og servicekald.







På serviceenhedstyper kan angives, hvilke servicetyper, der kan komme på tale til denne
enhedstype. Dette benyttes til at filtrere listen over mulige servicetyper, når der oprettes et
servicekald uden kontrakt – så man ikke skal lede blandt samtlige systemets typer for at finde lige
netop de, der hører til f.eks. porte.
På kontrakttyper kan ligeledes angives, hvilke servicetyper, kontrakttypen normalt omfatter. Disse
servicetyper vil automatisk blive kopieret, når der oprettes en ny kontrakt på en serviceenhed.
På servicetyper kan der tilknyttes et valgfrit antal varer, som typisk skal benyttes ved den givne
type. Man kan også angive, hvilke medarbejdere, der kan udføre servicetypen. Varer og
medarbejdere kopieres til servicekald og kontrakter, vel at mærke som forslag, som valgfrit kan
redigeres.
Der kan oprettes arbejdstidssatser, så timeprisen kan variere efter opgavens art. Den pris, der
angives på satsen, kopieres med, når man tilknytter satser på den enkelte medarbejder, men kan
frit ændres efter f.eks. medarbejderens anciennitet eller uddannelse/erfaring. Den sats, der står på
medarbejderen, benyttes, når man på servicetypen tilknytter medarbejdere og sats.

Opsummering
Som det fremgår, er systemet meget fleksibelt og kan tilpasses virksomheder af alle størrelser. Systemet er
ikke branchespecifikt og kan sættes op til såvel det lille rengøringsfirma som det store reparationsværft.
Der er lagt vægt på, at når først opsætningen er fuldført, kan den daglige brug af systemet klares med så få
tastetryk som muligt, og så intuitivt, at man ikke præsenteres for mere, end der er nødvendigt i den givne
arbejdssituation – ingen overflødige oplysninger eller valgmuligheder.
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