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 خدمات  شیوه نامه ارائه

 در محل مشتری: تجهیساتراه اندازی و آموزش  ،خدمات نصب -1

، طی صحبت با مشتری آمادگی مشتری جهت نصب  و پبین نیازیبای نصب  تجهیبسات د       تجهیسات پس از فروش و تحویل

کا شناس فنی طی نامه کتبی به مشبتری  مشخصات تا یخ نص  و  .بر سی شذه و تا یخ نص  تعیین می گرددسایت مشتری 

پس از نص ،  اه انذازی و آموزش تجهیسات، کا شناس فنی برگه تاییذیه انجام سرویس و خذمات  ا پر کبرده   اعالم می گردد.

د  اتوماسبیو  فنبی تببت     می  سبذ. شبرخ خبذمات   و برگه مذکو  به تاییذ و امضای نماینذه مشتری و مذیر فنی این شرکت 

 گردیذه و بایگانی می شود.

 

 :در دوره گارانتی ریدر محل مشترفع عیب دستگاه خدمات  -2

، د  ابتذا کا شناس فنی شرکت از مشتری میخوایذ د  صو تی که تجهیسات فروخته شذه د  دو ه گا انتی دچا  مشکل گردنذ

عملکرد دستگاه  ا ا سال کنذ و یا دسترسی به صو ت از  اه دو  بذیذ تا وضعیت دستگاه بر سبی گبردد. د  صبو تی     logکه 

که نیاز به حضو  د  محل مشتری وجود داشته باشذ، کا شناس فنی بذو  اخذ یسینه د  محل مشتری حاضر شبذه و نبببت   

تاییبذ و امضبای نماینبذه     ببه و  شذه پرتوسط کا شناس و خذمات برگه تاییذیه انجام سرویس  می نمایذ. به  فع مشکل اقذام

 د  اتوماسیو  فنی تبت گردیذه و بایگانی می شود. شرخ خذمات می  سذ. مشتری و مذیر فنی این شرکت

 

 خدمات رفع عیب دستگاه در محل مشتری در خارج از دوره گارانتی: -3

د  صو تی که تجهیسات فروخته شذه د  خا ج از دو ه گبا انتی دچبا  مشبکل گردنبذ، د  ابتبذا کا شبناس فنبی از مشبتری         

عملکرد دستگاه  ا ا سال کنذ و یا دسترسی به صو ت از  اه دو  بذیذ تا وضعیت دستگاه بر سی گبردد. د    logمیخوایذ که 

 .باشذ، یسینه انجام خذمات طی پین فاکتو  به مشتری اعالم میگردد صو تی که نیاز به حضو  د  محل مشتری وجود داشته

کا شبناس فنبی د  محبل     مبی شبود.  و ببرای مشبتری ا سبال    پس از تاییذ پین فاکتو  توسط مشتری، فاکتو   سمی صاد  

و  شذه پرتوسط کا شناس برگه تاییذیه انجام سرویس و خذمات  . می نمایذمشتری حاضر شذه و نببت به  فع مشکل اقذام 

د  اتوماسیو  فنی تبت گردیبذه و بایگبانی    شرخ خذمات می  سذ. تاییذ و امضای نماینذه مشتری و مذیر فنی این شرکت به

 پس از انجام خذمات، مشتری نببت به وا یس وجه فاکتو  اقذام می نمایذ. می شود.

 
 :خدمات طی قرارداد پشتیبانی -4

د  صبو ت   به صو ت  وتین نمونه قرا داد و نامه توضیحی برای کلیه مشبتریا  ا سبال مبی گبردد.     پس از پایا  دو ه گا انتی،

منعقذ می گردد. د  طی قرا داد پشتیبانی، کا شبناس فنبی ببه     )توافقی( به مذت یک سال موافقت مشتری، قرا داد پشتیبانی

برگبه تاییذیبه انجبام     مبی نمایبذ.  مشبتری اقبذام    نببت به بازدیذ حضو ی از تجهیسات د  محل سایت )توافقی( صو ت مایانه

 شرخ خبذمات  میرسذ. تاییذ و امضای نماینذه مشتری و مذیر فنی این شرکت بهو  شذه پرتوسط کا شناس سرویس و خذمات 

     د  اتوماسیو  فنی تبت گردیذه و بایگانی می شود.


