AUTOMOTIVE
Servisní historie
Zákaznický on-line servis

O

bě propojené aplikace přinášejí
okamžitý přehled. S aplikací servisní historie získáváte přehled
o vozovém parku zákazníka, veškerých jeho servisních zakázkách,
zapůjčených vozech, závazcích i nabídkách. Rovněž umožňuje dostupnost
skladu pneumatik. Informace jsou dostupné napříč všemi pobočkami společnosti a pro jejich dosažení postačí pouhé
internetové připojení.

Zákaznický on-line portál umožňuje
klientovi objednat vozidlo na servis přes
internet pomocí zákaznického portálu,
který je dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.
Pomocí jednoduchého průvodce se
zákazník může objednat na servisní prohlídku. Aplikace respektuje on-line
napojení na Plánovač servisu v daném
dealerství. Součástí je rovněž integrovaná
automatická logika a zpětná notifikace pro
zákazníka a dealera pomocí sms a e-mailu.

Servisní historie
H
lavní přínosy aplikace

• Zobrazení detailních informací jako např.:
– Základní údaje o zákazníkovi
– Kontaktní osoby zákazníka
– Vozový park zákazníka
– Servisní historie zakázek
daného vozidla (vykonané
práce a použitý materiál)
– Otevřené příležitosti
zákazníka
– Sklad pneumatik
– Datum ukončení
financování vozidel

– Historie zapůjčených vozidel
– Závazky zákazníka
• Nahlížení na vlastní data
v rámci internetu bez
nutnosti přihlášení
do DMS (Dealer
Management System)
• Vždy aktuální informace
o zákazníkovi v reálném čase
• Data jsou načítána on-line
z DMS systému
• Jednoduchá ovladatelnost

• Intiuitivní ovládání a přehledná prezentace zákaznických
dat uživatelsky definovatelným zobrazením
• Dostupnost dat dle uživatelského nastavení
• Aplikace respektuje přístupová
práva dle nastavení DMS
• Možnost napojení na jakýkoliv
systém DMS
• Provoz aplikace na jakémkoliv zařízení – tablet, mobilní
telefon, PC

U

živatelské rozhraní

• Web-based aplikace pro vizualizaci dat s responsivním designem.
• Aplikace běží v rámci internetového prohlížeče.

Detailní informace servisní objednávky

Přehled zákazníků servisní historie

Zákaznický portál pro
objednání na servis
H
lavní přínosy aplikace

• Portál dostupný přes
internetový prohlížeč
24 hodin 7 dní v týdnu
• Vlastní uživatelský profil
zákazníka
– Dealersky řízený přístup
do aplikace
– On-line integrace
zákaznického účtu
s daty dealerství
• Intuitivní průvodce naplánování servisní prohlídky

• Snadný výběr volného
termínu pro návštěvu servisu
– Termín dostupný na
základě disponibility
přijímacích techniků
z Plánovače servisu
– Výběr automobilu
z vozového parku zákazníka
– Vlastní specifikace
objednávky zákazníkem
• Automatické vytvoření
objednávky v reálném čase

– On-line napojení
na Plánovač servisu
– Vytvoření objednávky na
servis v Plánovači servisu
– Schválení objednávky
v Plánovači servisu
zaměstnancem
• Přehled historie objednávek
v profilu zákazníka
• Notifikace o změnových
stavech objednávky pomocí
e-mailu nebo sms

U

živatelské rozhraní

• Web-based aplikace, která běží v rámci internetového prohlížeče.

Přihlášení
do zákaznického portálu

Průvodce
objednáním na servis

Průvodce
objednáním na servis

Průvodce
objednáním na servis

Potvrzení
objednávky na servis
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