کد مدرکSA-FO-83 :
شناسنامه فرآیند
شماره ویرایش:

عنوان فرآیند  :خدمات پس از فروش

نوع فرآیند :اصلی

مالک فرآیند  :مدیر خدمات پس از فروش

هدف فرآیند  .:افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق آموزشهای الزم ،نصب و راهاندازی و خدمات پشتيباني محصوالت است.
مدارک مربوطه :
-

منابع :
 نيروی انساني متخصص و باتجربه منابع مالي -ابزار مورد نياز خدمات پس از فروش

روش اجرائي فروش
فلوچارت رسيدگي به شکایات مشتریان
فلوچارت خدمات نصب و راه اندازی
فلوچارت خدمات تعميرات
تعامل با فرآیندهای :مالي ،توليد ،کنترل کيفيت ،برنامه ریزی ،انبار ،تضمين کيفيت ،منابع انساني

ورودی واحدهای ذیل به واحد خدمات پس از فروش:
-

خروجيهای واحدخدمات پس از فروش به:

مشتری :الزامات مشتری جهت ارائه خدمات ،اطالعات بازار از نمایشگاه و  .....جهت برنامه پيش بيني فروش
انبار :گزارش ارسال کاال به مشتری
کنترل کيفيت :مستندات کيفي سفارش فروش ،گزارش بررسي بازخوردهای مشتری
برنامه ریزی :زمان تحویل سفارش قطعي فروش ،گزارش آماده شدن محصول ،گزارش پيشرفت پروژه ها ،گزارش
موجودی اقالم خاص
تضمين کيفيت :استعالم شاخصها و گزارشهای دوره ای ،برنامه مميزی داخلي و خارجي
مالي :تضامين ،تایيد یا عدم تایيد اطالعات مالي مشتری ،اطالعات مالي پروژه ،همکاری در تهيه قرارداد فروش
توليد :گزارش تایيد یا عدم تایيد بازرسي محصول نهایي (به عنوان نماینده مشتری)

-

شاخص پایش و اندازه گيری
درصد رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از
فروش
مدت زمان انجام خدمات نصب راه اندازی
نام و نام خانوادگي
تهيه کننده
تائيد کننده
تصویب کننده

معيار پذیرش

-

نوع گزارش

مشتری :انجام بموقع خدمات ،ارائه گزارش عملکرد ،پاسخگوئي به درخواستها و شکایتها
انبار :اعالم زمان ترخيص محصول
کنترل کيفيت :درخواست مستندات از واحد کنترل کيفيت
برنامه ریزی :سفارش قطعي و پيش بيني فروش
تضمين کيفيت :درخواست و گزارش های مربوطه
مالي:درخواست تضامين ،درخواست اطالعات مالي سفارش فروش ،همفکری در تهيه قرارداد فروش
توليد :درخواست خدمات بازرسي محصول
مسئول گزارش دهي

تناوب گزارش دهي

دریافت کننده گزارش

کسب حداقل  %07امتياز فرم رضایتنمدی مشتریان
بيش از  %07پروژه ها طي  0روز کاری از زمان ارائه
درخواست مشتری
سمت سازماني

ميله ای  -روند

کارشناس خدمات پس از
فروش

 6ماهه
تاریخ و امضاء

مدیرخدمات پس ازفروش و
تعالي سازماني

