فرآيند پذيرش تا ترخيص در شبكه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش گروه بهمن
شروع

ورود خودرو

درصورت وجود نقص موارد ایمني و یا عدم امكان تردد خودرو،
بلي

نماینده موظف به پذیرش خودور در همان روز مي باشد

آیا خودرو نقص فني
موارد ایمني دارد /فاقد
امكان تردد است؟

برنامه ریزی تعميرات با درنظر گرفتن پارامترهایي نظير نيروی انساني ،فضای
تعميراتي ،زمان انجام تعميرات ،نوع فعاليت تعميراتي،قطعات یدكي مورد نياز،

خير

زمان و تجهيزات در دسترس محاسبه و اجرا مي گردد.

آیا مطابق سيستم

خير

ثبت مشخصات خودرو در سيستم نوبت دهي و ارائه نوبت به مشتری

برنامه ریزی تعميرات،
ظرفيت پذیرش وجود

بلي
فرم پذیرش

پذیرش خودرو

QS- AS- F 011A

ثبت اظهارات مشتری در فرم پذیرش عيناً و بدون تغيير و تفسير كه به امضای مشتری رسيده باشد

شناسایي اوليه عيوب خودرو با

ثبت نظریه كارشناس فني/كارشناس پذیرش -درج كيلومتر كاركرد و ميزان سوخت خودرو در برگه

حضور مشتری انجام خواهد شد.

پذیرش

بلي

اعالم به مشتری و كسب تایيدیه از مشتری

آیا تعميراتي بغير از
تعميرات مطرح شده نياز
است؟

خير

A

اعالم هزینه و زمان تقریبي تعميرات بر اساس منطق محاسباتي به مشتری و ثبت در برگه پذیرش

بررسي مدارك تعميراتي و درج زمان پایان تعميرات جهت

ارسال خودرو به تعميرگاه بهمراه فرم پذیرش تعميرگاه

محاسبه سيستمي خواب خودرو

خير

تامين قطعه از مبادی مربوطه یا VOR

آیا قطعات مورد نياز

اعمال دستورالعمل خواب خودروطبق

موجود است؟

مقررات

بلي

آیا خودرو بيش از زمان
استاندارد توقف داشته
است؟

خير

بلي

تنظيم صورت حساب اجرت و قطعه بر اساس نرخهای مصوب توسط پذیرش
بلي

بهره گيری از خدمات بيرون

آیا الزم است از خدمات
بيرون سازمان استفاده

صدور پيش فا كتور سيستمي توسط پذیرشگر و ارایه به مشتری

شود؟

بررسي صحت اجرای تعميرات انجام شده در حضور مشتری همراه با تست خودرو (در صورت نياز)
از طریق پذیرشگر یا كارشناس فني

خير

انجام تعميرات
خير

آیا تعميرات مورد تایيد
است ؟

اطالع به كارشناس فني جهت كنترل و

بلي

بغير از تعميرات اعالمي

اعالم نظر
آیا خودرو نياز به

آیا خودرو  ،تعميراتي
بلي

مالک نياز دارد؟

خير
خير

تعميرات اضافه دارد؟

بلي

آیا خودرو
گارانتي است ؟

كنترل كيفيت نهایي تعميرات

چک ليست كنترل

بلي

توسط كارشناس فني

كيفيت

خير

تماس با مشتری و اطالع رساني در خصوص تعميرات ،زمان و هزینه اضافي و ثبت در فرم پذیرش
آیا تعميرات مورد تایيد

تحویل قطعات داغي غير گارانتي تعویضي و اخذ امضاء از مشتری در ذیل فاكتور

خير

است؟
آیا تعميرات و هزینه

خير

تسویه حساب با مشتری و صدور فاكتور نهایي #

اضافي توسط مشتری
بلي

تایيد شد؟
بلي
خير

صدور برگ یا برگهای ارجاع كار اضافه نمودن زمان و هزینه اضافي به برآورد اوليه
اصالح زمانبندی تعميرات

صدور برگ ترخيص

 -1فاكتور نهایي مي بایست با

توسط سيستم

اظهارات و درخواست مشتری تطابق

آیا تعميرات طبق
زمانبندی انجام شد؟

اصالح فرآیند برنامه ریزی تعميرات

-2مبلغ پرداختي توسط مشتری

تحویل خودرو
بلي

انتقال خودرو به پاركينگ تحویل

بایگا

تكميل و ارسال نسخه تعميرگاه به پذیرش همراه با قطعات داغي

پایان

A

داشته باشد.
مي بایست با فاكتور نهایي صادر
شده تطابق داشته باشد

