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Serwisant - Informacje ogólne
Właścicielem systemu SERWISANT jest Retek, nowoczesna firma tworząca dedykowane rozwiązania
IT. Trzonem Naszej firmy jest zespół ekspertów, którzy dzięki Swojej wiedzy i zaangażowaniu tworzą
dla Państwa systemy na najwyższym światowym poziomie zgodnym z polskim prawem. Naszymi
klientami są instytucję prywatne, podmioty państwowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.
Produkty firmy Retek charakteryzują się tym, że są stworzone pod wymagania klienta, nie narzucając
sztywnych reguł.

informacje
Ogólne

Poniższa oferta przedstawia system do zarządzania serwisem, a także kluczowymi obszarami w
działaniu firm montażowo – serwisowych. System SERWISANT dedykowany jest przedsiębiorstwom z
branży:







klimatyzacji,
wentylacji,
chłodnictwa,
serwisu urządzeń biurowych,
branży kotłów i wymienników ciepła,
innych.

Wybierając system SERWISANT mają Państwo gwarancję uporządkowania procesów serwisowych, a
także stały monitoring kosztów w Państwa firmie a elastyczność Naszego systemu pozwoli w pełni
wykorzystać jego zalety.
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Z poważaniem Retek.

Serwisant - Idea Systemu
Celem systemu SERWISANT jest wspomaganie firm montażowo – serwisowych pod kątem
funkcjonalności takich jak:









Umów serwisowych i montażowych,
Zleceń serwisowe, montażowe i naprawy,
Powiadomień serwisowych o zbliżających się wizytach, przeglądach,
Ewidencji klientów i punktów serwisowych,
Utrzymania kartoteki produktów,
Ewidencji dokumentów sprzedaży,
Rozliczeń pracowników,
Zestawień i raportów.

idea
Systemu

Użytkownik korzystający z SERWISANTA w każdej chwili ma możliwość podglądu w dowolnej
lokalizacji na świecie Swoich działań dzięki wykorzystaniu przeglądarki www. Dzięki rozbudowanemu
algorytmowi powiadomień już żaden przegląd nie umknie Twojej uwadze, to ty definiujesz na
podstawie jakich parametrów system ma informować Cię o najważniejszych wydarzeniach w
systemie. Praca z SERWISANTEM to głównie:









Najważniejsze informacje w jednym miejscu za pomocą panelu głównego,
Uporządkowanie umów i zleceń serwisowych,
Możliwość analizy kosztów za pośrednictwem modułu raportowego,
Ocena i analiza działań Twoich pracowników,
Ewidencja i historia przeglądów dla danego urządzenia,
Optymalizacja kosztów Twojej firmy poprzez racjonalne planowanie wyjazdów serwisowych,
Możliwość ewidencji dokumentów sprzedaży m.in. faktur zaliczek,
Dostęp do repozytorium dokumentów w którym możesz w każdej chwili dodać najważniejsze
informację w postaci (instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, zdjęć, protokołów serwisowych
itp.)
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To tylko kilka cech systemu SERWISANT pełna funkcjonalność systemu została przedstawiona w
dalszej części prezentacji.

Serwisant - Korzyści












Poprawę organizacji pracy i przepływu informacji – Dzięki elastycznemu mechanizmowi
wprowadzona informacja w systemie raz jest ponownie wykorzystywana bez potrzeby jej
ponawiania. Dodatkowo użytkownicy mają łatwy dostęp do wszystkich dokumentów co
optymalizuje czas działania, a także pozwala na ocenę bieżącej sytuacji w firmie.
Podniesienie jakości – System SERWISANT można integrować z innymi systemami
informatycznymi np.: systemami klasy ERP, CRM.
Szybki zwrot z inwestycji – Dzięki możliwościom systemu SERWISANT zwrot z poniesionej
inwestycji zwraca się bardzo szybko.
Dopasowanie do specyfikacji działania użytkownika i firmy – system SERWSIANT dzięki
Swojej elastyczności i intuicyjności świetnie wpasowuje się w specyfikę działania każdej
firmy.
Praca online – Dzięki wykorzystaniu przeglądarki jako interfejsu aplikacji w łatwy sposób
masz dostęp do systemu z każdego miejsca na świecie. Korzystanie z SERWISANT możliwe
jest również poprzez urządzenia przenośne typu: tablet, telefon komórkowy.
Najważniejsze informacje w jednym miejscu – Dzięki panelowi głównemu, gdzie zawarte są
najważniejsze informacje na temat działania Twojej firmy jeszcze szybciej możesz podjąć
strategiczne decyzje, a za pośrednictwem dynamicznych wykresów widzisz aktualne dochody
Twojej firmy.
Powiadomienia o wizytach – Dzięki mechanizmowi powiadomień o wizytach nie musisz
prowadzić kalendarza z przyszłymi wizytami, to system sam na podstawie algorytmu
podpowie Ci kiedy musisz dokonać wizyty serwisowej u klienta. Informacja taka zostanie
wysłana do Ciebie z wyprzedzeniem.

korzyści
Pracy z Serwisantem
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Głównym zadaniem systemu SERWSIANT jest podnoszenie efektywności działania Twojej firmy. Do
najważniejszych zalet systemu możemy zaliczyć:

Serwisant - Klienci i punkty serwisowe
Kartoteka klientów to zbiór najważniejszych informacji dotyczących Twoich klientów. Oprócz
niezbędnych informacji teleadresowych użytkownik ma możliwość podglądu obiektów względem
klienta takich jak:








Punkty serwisowe,
Umowy serwisowe i montażowe,
Zlecenia serwisowe, montażowe, naprawy,
Dokumenty sprzedaży,
Produkty,
Powiadomienia serwisowe o zbliżających się przeglądach, serwisach,
Ewidencja załączników dokumentów.

klienci i
Punkty Serwisowe

Co nazywamy punktem serwisowym w systemie SERWISANT ?
Punkt serwisowy to nic innego jak placówka należąca do klienta. W systemie SERWISANT użytkownik
ma możliwość zdefiniowania wielu punktów serwisowych dla klienta.

Klient

Punkt
serwisowy
(1)

Punkt
serwisowy
(2)

Punkt
serwisowy
(3)

Punkt
serwisowy
(4)

Punkt
serwisowy
(5)

Punkt
serwisowy
(6)

Zastosowanie punktów serwisowych klienta.

5

www.serwisant.retek.pl

Głównym zastosowaniem punktów serwisowych są zlecenia serwisowe, a także powiadomienia
serwisowe. Użytkownik tworzący zlecenie wybiera na nim punkt serwisowy klienta co umożliwia
osobie realizującej taki dokument łatwiejsze dotarcie do klienta. Dodatkowo w punkcie serwisowym
zdefiniowane są produkty klienta z dokładnością do pomieszczenia, czasem realizacji, a także
zawierającą pełną historię napraw oraz ewidencje zużytych części.

Serwisant - Indeksy i produkty
Kartoteka indeksów i produktów to zbiór danych posiadających różnego rodzaju cechy np.: nazwę
producenta, typ indeksu lub produktu, stawkę VAT, symbol danego indeksu, nazwę indeksu oraz
pozostałe cechy opisujące indeks lub produkt. W systemie SERWISANT użytkownik ma możliwość
utworzenia na podstawie danego indeksu konkretnego produktu charakteryzującego się
unikatowymi cechami np.: numerem seryjnym. Poprzez rozwiązanie indeks – produkt nie ma
potrzeby przepisywania poszczególnych elementów dla tworzonego produktu, wszystkie elementy są
przepisane z indeksu oraz powiązane z utworzonym produktem. Poniższy rozwiązanie prezentuje
powiązanie jednego indeksu z sześcioma produktami posiadającymi cechy tego indeksu.

indeksy
Produkty

Powiązanie indeks - produkt:
Indeks 1

Produkt 1

Produkt 2

Produkt 3

Produkt 4

Produkt 5

Produkt 6

Wykorzystanie produktów w systemie:
Przypisanie produktów (np.: urządzeń) w punkcie serwisowym,
Przypisanie produktów na zleceniach serwisowych, montażowych i naprawy,
Przypisanie produktów na umowach serwisowych i montażowych
Przypisanie produktów na dokumentach sprzedaży,
Wykorzystanie produktów w module powiadomień o zbliżających się wizytach u klienta.
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Serwisant - Umowy
Kartoteka umów to zbiór dokumentów serwisowych i montażowych będących umowami zawartymi
pomiędzy Twoją firmą i klientem. Ewidencja umów serwisowych pozwoli użytkownikowi w łatwy
sposób przechowywać najważniejsze informacje dotyczące historycznych i przyszłych serwisów oraz
montaży. Umowy serwisowe mogą być wykorzystywane przy tworzeniu zleceń, powiadomień
serwisowych. Do podstawowych funkcjonalności umowy w systemie SERWISANT zaliczamy:
Data zawarcia i data wygaśnięcia umowy,
Możliwość zdefiniowania produktów na umowie,
Dodanie niezbędnych załączników do umowy,
Możliwość określenia statusu danej umowy.
Możliwość określenia miesięcy w których należy dokonywać serwisu.
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umowy

Serwisant - Zlecenia
Jeżeli chcesz ewidencjonować pracę Twojej firmy, planować wizyty serwisowe, montażowe,
naprawcze, mieć podgląd na jakość wykonanych usług u Twoich klientów to korzystając z kartoteki
zleceń uzyskasz taki wynik. Zlecenia to zbiór najważniejszych informacji z wizyt u klienta, czasu jaki
zajęła Twoim pracownikom dana awaria, czy tez montaż, a także wykorzystując zlecenia możesz
rozliczać Swoich pracowników z jakości wykonanej usługi. W skład modułu zleceń wchodzą trzy typy
zleceń:

Zlecenie
montażu
(ZM)

Zlecenie
serwisowe
(ZS)

zlecenia

Zlecenie
naprawy
(ZN)

Podstawowe Funkcje:
Unikatowy numer zlecenia określający jego typ,
Możliwość utworzenia zlecenia na podstawie umowy,
Możliwość dodania planowanego terminu realizacji,
Fizyczny termin realizacji zlecenia,
Wybór statusu zlecenia,
Definicja klienta i punktu serwisowego w zleceniu,
Dodanie wykazu produktów ujętych w zleceniu,
Dodanie pracowników obsługujących dane zlecenie,
Generacji faktury ze zlecenia,
Rozliczenia faktur zaliczkowych ze zlecenia,
Dodanie załączników do zlecenia,
Indywidualny wydruk zlecenia dopasowany do Twojej firmy.
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Serwisant - Kartoteka pracowników
Kartoteka pracowników to miejsce w którym możesz zdefiniować pracowników w Twojej firmie.
System SERWISANT umożliwia zdefiniowanie dla danego pracownika jego unikatowego stanowiska
pracy, a także jego podstawowych danych w systemie (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Dzięki
kartotece pracowników w łatwy sposób będziesz mógł ewidencjonować, rozliczać, analizować prace
Twoich serwisantów.

pracownicy

Podstawowe Funkcje:
Dodanie pracowników dla zleceń (montażu, serwisu, naprawy),
Ewidencje otwartych zleceń z podziałem na pracowników,
Czas wykonanych prac serwisowych z podziałem na pracowników,
Możliwość przepisywania zleceń pomiędzy pracownikami.
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Serwisant - Powiadomienia serwisowe
System SERWISNAT pomaga w określeniu terminu realizacji serwisu przeglądu z dokładnością do
pomieszczenia w jakim znajduje się dany produkt. Ważną funkcją jest powiadamianie o klientach z
którymi warto nawiązać stałą współpracę.
W systemie istnieją dwa rodzaje powiadomień:
•
•

powiadomienia
Serwisowe

Powiadomienia manualne – Użytkownik sam określa termin, treść powiadomienia oraz
punkt obsługi klienta.
Powiadomienia automatyczne – generowane przez system na podstawie wprowadzonych
przez użytkownika obiektów biznesowych: umów, zleceń, punktów obsługi, produktów,
warunków gwarancji w kontekście danego producenta.
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Powiadomienia zawsze bazują na pojedynczym punkcie obsługi z dokładnością do pomieszczenia w
jakim zainstalowane jest dane urządzenie, dzięki temu użytkownik może po otrzymaniu
powiadomienia wykonać zlecenie, które również bazuje na punkcie serwisowym. Powiadomienia dla
których zbliża się termin realizacji wysyłane są drogą mailową do zdefiniowanej grupy użytkowników
z wyprzedzeniem. Kartoteka powiadomień serwisowych zawiera również zbiór wszystkich
powiadomień dla danej firmy uporządkowanych chronologicznie, dzięki temu użytkownik w łatwy
sposób może przeglądać, edytować przyszłe informację które będą wysłane.

Serwisant - Dokumenty sprzedaży
Moduł dokumentów sprzedaży umożliwia ewidencje faktur sprzedaży, faktur korekt oraz rozliczeń
faktur zaliczek dla klientów. Wystawione faktury dostępne są w kartotece dokumentów sprzedaży,
jak również w oknie szczegółów klienta. System umożliwia powiązanie wystawionych faktur ze
zleceniami w systemie.

dokumenty
Sprzedaży

Ciekawą opcją jest możliwość dodawania do pozycji dokumentu sprzedaży punktu serwisowego,
jakiego dotyczy dany serwis, czy też naprawa. Taka informacja może, ale nie musi być widoczna
później na wydruku (widoczność uzależniona jest od ustawień zaawansowanych aplikacji –
ustawienie: „Wykaz punktów obsługi na dokumencie sprzedaży”).
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System umożliwia również dodanie pozycji dokumentu na podstawie utworzonych wcześniej
produktów zdefiniowanych dla klienta a także na podstawie indeksów które nie są produktami np.:
indeksami typu „usługa”.

Serwisant - Repozytorium dokumentów
Repozytorium dokumentów to zbiór najważniejszych dokumentów dla firmy. Dzięki temu modułowi
będziesz mógł w jednym miejscu przechowywać najważniejsze dokumenty tj.:








Protokoły z wizyt u klientów,
Zdjęcia produktów,
Instrukcje obsługi urządzeń (DTR),
Zeskanowane umowy serwisowe i umowy montażowe,
Faktury zakupu,
Wzory dokumentów w obowiązujących w firmie,
Inne.

repozytorium
Dokumentów
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Repozytorium dokumentów pozwala na definiowanie typów dokumentów przez użytkownika.
Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości w łatwy sposób wyszukiwać późniejsze dokumenty, pliki,
instrukcje. Dla każdego załączonego pliku można określić unikatową nazwę dodać niezbędne
informację np.: czego dotyczy dany załącznik.

Serwisant - Moduł raportów
System SERWSIANT oferuje użytkownikowi bogaty moduł zestawień dzięki któremu możliwe jest
dokonywanie szeregu analiz, ocenienia sytuacji przedsiębiorstwa. Zestawienia w systemie podzielone
są tematycznie co w łatwy sposób umożliwia użytkownikowi poruszanie się w ich obrębie.
Elastyczność systemu pozwala na bieżąco wzbogacać moduł raportowy o nowe zestawienia
dedykowane specjalnie dla użytkownika. Do głównych zestawień w module raportowym możemy
zaliczyć:











moduł
Raportów

Dokumenty sprzedaży
o Zestawienie sprzedaży w danym okresie,
o Zestawienie dokumentów sprzedaży,
o Zestawienie przeterminowanych faktur,
o Nie zapłaconych dokumenty sprzedaży,
o Ranking klientów na podstawie sprzedaży.
Umowy
o Umowy klientów w danym okresie,
o Wygasłe umowy klientów.
Zlecenia
o Zlecenia klientów w danym okresie,
o Zlecenia pracowników.
Klienci
o Rozrachunków klientów w danym okresie,
o Historii dokumentów serwisowych klientów.
Pracownicy
o Realizacji zleceń serwisowych pracownika
Produkty
o Historia produktów na dokumentach serwisowych,
o Historia produktów w punkcie obsługi,
o Wykazu produktów dla danego indeksu,
o Wykazu produktów dla klienta
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Wykorzystanie modułu raportowego to przede wszystkim analiza tego co dzieje się w Twojej firmie a
także przewidzenie oceny potencjalnych zagrożeń i korzyści.

Serwisant - Architektura i wymagania
System SERWISANT bazuje na architekturze klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka
internetowa na komputerze użytkownika, a serwerem - komputer na którym zainstalowany jest
SERWSIANT.

architektura i

Powyższe rozwiązanie posiada szereg korzyści:

Wymagania







Nie ma potrzeby aktualizacji oprogramowania na każdym komputerze podczas instalacji
nowej wersji systemu. (Aktualizowany jest wyłącznie serwer).
Dostęp do systemu jest możliwy z dowolnego komputera posiadającego zainstalowaną
przeglądarkę internetową, a także smartfona i tabletu,
Dane na serwerze mogą być replikowane, a kopia bezpieczeństwa robiona codziennie,
Wydajne działanie systemu nawet na starszej generacji komputerach,
Szybki czas wdrożenia systemu.

Wymagania techniczne dla klienta
Aby móc korzystać z systemu należy posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową na
komputerze. Nie ma potrzeby instalowania żadnego innego programu!
Wspierane przeglądarki internetowe
Nazwa przeglądarki

Minimalna wersja

Link do najnowszej wersji

Google Chrome

20

http://www.google.com/intl/pl/chrome/

Mozilla Firefox
Opera

18
12

Internet Explorer

8

http://www.mozilla.org/pl/firefox/
http://www.opera.com/pl/
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internetexplorer/download-ie

Wszystkie wspierane przeglądarki internetowe są darmowe.
Wymagania techniczne dla serwera
Do obsługi serwera wymagany jest komputer z zainstalowanych systemem operacyjnym (np.
Windows, Linux) oraz dostępem do sieci lokalnej firmy lub Internetu. Minimalne parametry
komputera:




Procesor: 2GHz,
Ram: 2 GB,
HDD: 500MB.
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UWAGA: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby komputer użytkownika był jednocześnie serwerem.

