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Introducere - scopul şi conţinutul documentului
Documentul de faţă prezintă o parte din funcţionalităţile modului de Management Service,
disponibil în cadrul soluţiei ERP Microsoft Dynamics NAV.
Modulul de Management Service poate fi utilizat de către firme al căror principal obiect de
activitate este asigurarea service-ului, sau de către departamentele de service ale unor firme de
producţie/distribuţie, care realizează service ca activitate auxiliară.
Modulul este caracterizat prin flexibilitate şi prin numeroase funcţionalităţi, astfel încât să
acopere aproape orice scenariu privind realizarea activităţilor de service. Modulul este integrat cu
celelalte module ale sistemului: financiar, stocuri, vânzări, marketing, proiecte etc.
Integrarea asigură beneficii, în special pentru cei care realizează managementul calităţii sau al
relaţiei cu clienţii. De exemplu, pentru un articol se poate vedea imediat de câte ori a ajuns în
service în perioada post-garanţie, informaţie relevantă atât pentru cei care controlează calitatea
cât şi pentru cei care urmăresc îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii. Sau, dacă se doreşte
vizualizarea dintr-un singur loc a tuturor documentelor de service emise în relaţie cu un anumit
client, aceasta se poate realiza cu uşurinţă întrucât orice document emis este înregistrat în
sistem şi în zona de CRM, ca o interacţiune cu clientul respectiv.
Echipa Elian Solutions dispune de cunoştinţele necesare pentru a ajuta firmele care
implementează soluţia ERP Microsoft Dynamics NAV, să utilizeze și modulul de Management
Service, la întregul lui potenţial.
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Articolele de service
Modulul de Management Service dispune de un nomenclator de articole de service, separat de
nomenclatorul general de articole al societăţii. Acest nomenclator asigură evidenţa tuturor
articolelor asupra cărora se realizează operaţiunile de service (reparaţii, verificări).
În Fişă Articol Service (vezi fig.1) se definesc elementele de identificare ale articolului respectiv
(Nr., Descriere, Nr. Serial ), data de început şi de sfârşit a garanţiei, clientul care îl deţine, date
despre contractul de service etc. Articolul de service poate avea subcomponente, care la rândul
lor pot avea şi ele subcomponente, şi se poate defini astfel o structură arborescentă - pe oricâte
nivele.
Din Fişa Articolulul de Service se pot urmări toate operaţiunile legate de respectivul articol de
service: componentele înlocuite, comenzile de service care s-au realizat, asocierea şi modificările
legate de un contract de service, costurile şi veniturile generate din activitatea de service etc.
Pentru articolele pe care firma le comercializează şi pentru care se asigură garanţie, este posibil
ca la vânzarea articolelor să se creeze automat articolul de service, garanţia începând să curgă
odată cu data vânzării. Dacă articolul vândut conţine o lista de componente, în articolul de
service se va copia şi lista componentelor.

Figura 1 – Fișă Articol Service

Copyright © 2011. ELIAN Solutions S.R.L Toate drepturile sunt rezervate.

www.elian-solutions.ro

Pag . 4 din 10

Comanda de Service
Comanda de Service se creează în momentul în care clientul aduce articolul în service; ea este
documentul de lucru al operaţiunilor de service. Comanda de Service se mai poate genera, în
mod automat, în cazul în care există contracte de service care presupun efectuarea unor
operaţiuni periodice (verificări, revizii). De asemenea, în cazul în care s-a emis iniţial o ofertă de
service pentru un client, ea se poate converti într-o comandă de service, dacă clientul acceptă
oferta.
Pe antetul comenzii de service sunt datele privind clientul, iar în linii sunt datele privind articolul
sau articolele care sunt supuse operaţiunilor de service (vezi fig. 2).
Comanda de service se alocă unuia dintre tehnicieni şi astfel începe procesul de service. În
comanda de service se poate urmări stadiul în care se află articolul de service, asociindu-se un
cod de stare a reparaţiei. În sistem sunt definite 9 stări posibile (Iniţial, În Curs, Piesă schimb
comandată, Service terminat etc.); se poate parametriza tipul de acţiuni posibile pentru fiecare
stare în parte. De exemplu, putem parametriza ca să nu fie posibilă terminarea comenzii de
service atunci când s-a comandat o piesă pentru articolul de service iar aceasta nu a sosit încă (e
logic să fie așa, dar pot exista erori la operare).
Activitatea de service presupune un consum de resurse, consum ce va fi ulterior facturat
clientului. Acest consum se înregistrează într-o secţiune specială a comenzii de service, numită
Foaie de lucru articol service. În această secţiune se pot pot înregistra consumuri de tipul:
resurse (oameni sau echipamente), articole, diverse taxe (taxa de deplasare, taxa de urgenţă),
alte costuri.
În sistem se face distincția între resursele consumate efectiv pentru realizarea operațiunii de
service, și cele care sunt facturabile clientului. Astfel, se pot înregistra consumuri care, deși nu
sunt trecute în factură, afectează profitabilitatea activității.
Tot în foaia de lucru, se pot trece informaţii privind natura defecţiunii, simptomele şi modul de
rezolvare - informaţie folositoare pentru depanările ulterioare şi pentru crearea unei baze de
cunoştinţe care să ajute tehnicienii. Odată finalizat procesul de reparare/mentenanţă, din
comanda de service se pot realiza operaţiunile de livrare către client şi de facturare.
Există posibilitatea ca din comanda de service să se emită mai multe facturi sau ca o factură să
includă mai multe comenzi de service.
În cazul în care este necesar, clientului i se poate livra un articol de împrumut; livrarea şi returul
articolelor de împrumut se gestionează tot în cadrul comenzii de service. În sistem există un
nomenclator separat pentru articolele de împrumut, care asigură evidența acestora.
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Figura 2 - Comanda de Service - principalul document de lucru în operaţiunile de service
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Planificare şi management service
Modulul de Management Service pune la dispoziţia utilizatorului instrumente pentru a planifica şi
optimiza activităţile de service. Planificarea activităţilor de service înseamnă în fapt planificarea
resurselor.
Resursele - așa cum sunt definite în sistem - pot fi oamenii sau echipamentele. La definirea unei
resurse se specifică tipul acesteia, calendarul de lucru, zona în care aceasta activează,
competenţele specifice fiecărei resurse, costurile implicite, prețul resursei.
Definindu-se un calendar de lucru şi realizându-se apoi alocarea resurselor pe comenzile de
service, se poate urmări gradul de încărcare pe fiecare resursă în parte şi, totodată,
profitabilitatea resursei. Alocarea se realizează fie la nivelul unei resurse, fie la nivelul unor grupe
de resurse. Se specifică data şi ora alocării precum şi numărul de ore alocate, şi se obţine astfel
o evidenţă clară a timpului de lucru programat, până la nivel de minut.
O imagine de ansamblu asupra tuturor comenzilor de service se poate obţine în fereastra
numită Activităţi Service (vezi fig. nr.3). Vizualizarea se poate filtra după: o resursă, o grupă de
resurse, un stadiu al reparării, un stadiu al alocării (resurse alocate sau nealocate) etc.

Figura 3- Fereastra Activităţi Service - oferă o imagine globală asupra comenzilor în lucru
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Contractele de Service
Contractele de Service se încheie pentru a stabili condiţiile în care se va asigura service-ul pentru
articolele ce fac obiectul contractului.
În antetul contractului de service sunt trecute informaţii precum: clientul, data de început a
contractului, perioada contractului, perioada de service, perioada de facturare, suma anuală a
contractului etc.
În liniile contractului de service sunt specificate: articolele care fac obiectul contractului de
service, numărul serial, valoarea acestora, data planificată pentru următorul service etc.
Contractele nu intră în vigoare până nu sunt semnate, iar modificările care se realizează asupra
contractului conduc la realizarea automată a unor versiuni de contract – ce pot fi accesate
ulterior.
Din contractele de service se pot genera comenzi pentru service-ul periodic (dacă e cazul) şi se
emit facturile - pe perioada contractului. Se poate urmări profitabilitatea pe fiecare contract de
service şi, pentru uşurinţa definirii contractelor, se pot crea şabloane de contract cu elemente
predefinite.

Figura 4 – Contractul de Service
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Parametrizare Service
Parametrizarea este esenţială pentru a defini un mod de lucru specific companiei; elementele şi
opţiunile disponibile în cadrul parametrizării conferă modulului capacitatea de a se adapta la
diverse situaţii.
Astfel, în zona de paremetrizare a modului putem seta:


Orele implicite de service - se specifică orele şi zilele săptămânii
desfăşoară activitatea de service, în mod obişnuit.



Zonele de service - sunt relevante pentru firmele cu mai multe puncte de lucru. Zonele
de service, odată definite, se asignează apoi atât clienţilor cât şi resurselor. Dacă se
asociază o resursă pentru comanda unui client din altă zonă de service decât cea de care
aparține resursa, apare un mesaj de avertisment.



Adrese de e-mail pentru avertizări (pe 3 nivele). Dacă se doreşte, se pot trimite
alerte privind apropierea timpului de răspuns pentru o comandă de service. De pildă, cu
24 de ore înainte de momentul în care o comandă de service ar trebui să fie gata, se
poate trimite un e-mail de avertizare către tehnicianul responsabil cu comanda
respectivă.



Câmpuri obligatorii. Se poate seta obligativitatea anumitor câmpuri pe comanda de
service, cum ar fi: tipul comenzii de service, data de început şi data de sfârşit a comenzii,
motivul defectului etc.
În acest fel, există asigurarea că informaţii importante nu vor fi omise şi vor fi introduse
în sistem.



Tipuri comenzi de service - se pot defini tipuri de comenzi care să permită ulterior
gruparea acestora pentru necesităţi de raportare



Nivel raportare defecte. Se poate parametriza nivelul de detaliere al raportării
defectelor (eroare, eroare + simptom, eroare + simptom + zonă). Există posibilitatea de
a importa în sistem codificarea internaţională IRIS - pentru raportarea defectelor.



Coduri de service . Dacă există consumuri de resurse de service, standardizate pentru
anumite tipuri de operațiuni, acestea pot fi grupate și utilizate în cadrul comenzii de
service, pentru o operare mai facilă și mai sigură.
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Concluzii
Modulul de Management Service din cadrul soluţiei ERP Microsoft Dynamics NAV oferă o soluţie
completă pentru firmele care desfăşoară activităţi de service. Elementele esenţiale ale activităţii
de service, precum: articolele de service, resursele, comenzile, contractele, sunt reprezentate în
sistem şi interconectate astfel încât să existe o evidenţă clară a profitabilităţii.
Integrarea cu celelalte module ale sistemului şi diversele opţiuni de parametrizare sunt atuurile
acestei soluţii, care poate acoperi cele mai variate scenarii de lucru.
Elian Solutions poate oferi tuturor celor care au nevoie de un sistem care să permită
gestionarea activităţilor de service, o prezentare detaliată a funcţionalităţilor modulului.

CONTACT
Adresa: Soseaua Mihai Bravu nr. 62A, Cladirea
Spectrum, Mezanin, Bucuresti - Sector 2
Telefoane: +4 021 252 0721
+4 0744 662 525
E-mail : office@elian-solutions.ro
Site: www.elian-solutions.ro
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