Service D
Service Management System

EXCELLENT TOOL
EXCELLENT SERVICE

เมื่อลูกคาซื้อสินคาและบริการไปแลว ใชวาภารกิจการขายจะสิ้นสุดลง เพราะเราไมได
ตองการขายของเพียงแคครั้งเดียวแลวจบกันไป จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
บริการหลังการขายที่ดี เพื่อใหลูกคาจดจำและเกิดการซื้อซํ้าในครั้งตอไป ดังนั้นจึง
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเครื่องมือที่ดี ที่สามารถชวยเหลือเก็บขอมูล และกำกับงาน
ดานบริการใหเปนไปตามนโยบายที่วางไวได Service D เปน Software Application
ที่ถูกออกแบบมาใหสามารถดำเนินการสิ่งเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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WHAT IS
SERVICE D?
การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น การบริการที่ดี ผูรับบริการก็จะได
รับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบ
ทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครือ
่ งมือสนับสนุนงานดานตางๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการเปนตน
ดังนัน
้ ถาบริการดี ผูร บ
ั บริการเกิดความประทับใจซึง่ การบริการถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณของ
องคกรก็จะดีไปดวย
Service Center
ปจจุบันการบริการเขามามีบทบาทตอชีวิตประจำวัน
ลูกคาไดจายเงินเปนจำนวนมากเพื่อการบริการ ประมาณ
ไดวาคาใชจายในการซื้อสินคาและบริการทุกวันนี้จะเปน
คาบริการประมาณรอยละ 45 ดังนั้น ในการขายสินคา
หรือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตาม จะตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ
กรณีเปนองคกร หรือธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเองคือสินคา
การขายจะประสบความสำเร็จไดตองมีการบริการที่ดี ธุรกิจ
การคาทั้งในภาคราชการหรือภาคธุรกิจเอกชนจะอยูไดตอง
ทำใหเกิดการ “ขายซํ้า” คือตองรักษาลูกคากลุมเดิมไว
และเพิ่มลูกคารายใหมใหได
การบริการที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวได ทำใหเกิด
การขายซํ้า หรือการกลับมาใชบริการอีกและมีการชักนำ
ใหมีลูกคาหรือผูมาใชบริการกลุมใหมๆ เกิดขึ้น ตามมา
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KEY FEATURE
CUSTOMER

ลูกคาจะไดพบกับประสบการณการบริการพิเศษ โดยสามารถจัดการสินคาที่ซื้อไปไดสามารถดูรายละเอียดการแกไขอุปกรณ, สามารถดู
ประวัติการบริการ, สามารถทราบวิธีการแกไขปญหาตางๆ และ Knowledge ในอุปกรณนั้นๆ, สามารถไดรับการแจงทันทีเมื่องานจบ

CALL CENTER

เครื่องมีอนี้จะชวยให หนวยงานสนับสนุนการขาย สามารถที่จะติดตามงานตางๆ (ถามอะไรตอบได) ของลูกคา และตอบคำถามแกลูกคา
ไดอยางรวดเร็วเสมือนหนึ่งมีผูชวยที่จะคอยชวยเหลือ แจงงานที่ใกลจะครบกำหนด หรืองานที่เลยกำหนดมายังหนวยงาน เพื่อใหสามารถ
ที่จะแกไขไดทันทวงที

ENGINEER

รองรับการวางแผนงานลวงหนา เหมาะกับสวนงานซอมบำรุง ที่ตองมีการวางแผนจัดการแบบประจำเดือนหรือประจำรอบ เพื่อใหงาย
ตอการบริหารทรัพยากร

MANAGEMENT

ทีมหัวหนาชางที่มีประสบการณจะพบวาการบริหารงานทุกงานที่เขามาใหลูกคาไดรับการบริการที่เร็วที่สุด หรือเปนไปไดอยางนอยก็ตาม
เวลาที่กำหนดแกลูกคา เปนเรื่องที่ไมยากแตกอไมงาย การที่จะบริหารใหไดอยางนี้จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีรายงานที่สามารถบอกสถานะ
และขอมูลที่จะตองบริการไดอยางเพียงพอ เพื่อจะไดนำมาจัดงานใหกับหนวยงานหรือชางที่เกี่ยวของ

POLICY

นโยบายการบริการทีไ่ ดกำหนดไวถอ
ื เปนกลยุทธขององคกร การทีจ
่ ะดำเนินการใหบรรลุตามนโยบายทีก
่ ำหนดไว จะตองสามารถระบุ
นโยบายการบริการไวในทุกขัน
้ ตอนของการทำงาน เพือ
่ สามารถทีจ
่ ะควบคุมและดูแลไดตงั้ แตเริม
่ กระบวนการทำงานไปจนถึงสิน
้ กระบวนการ
อันจะเปนผลทำใหการบรรลุเปนไปไดอยางราบรืน
่ และแนนอน
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PRODUCT
FEATURE

invoice

CALL LOG / บันทึกการโทร
เปนการบันทึกการรับเรื่องในระดับแรกกอนที่จะมีการวิเคราะห
หรือแยกแยะเพื่อสงไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ

PREVENTIVE MAINTENANCE / บำรุงรักษาเชิงปองกัน
การซอมบำรุงอุปกรณตา งๆใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน ชวยทำให
การเสือ
่ มสภาพของอุปกรณนน
ั้ ๆ ชาลง

CUSTOMER SELF SERVICE / บริการลูกคาดวยตนเอง
เปนอีกชองทางหนึ่งที่ลูกคาสามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดดวย
ตนเอง เชนการตรวจสอบสถานะของงานที่แจงไป

KNOWLEDGE MANAGEMENT / การบริหารการทำงาน
สรางองคความรูตางๆ ในการดำเนินการ จัดเก็บจำแนกเปนกลุม
หลักและกลุมยอย กำหนดสิทธิการเขาถึงองคความรู

REPAIR-WORKSHEET / แจงซอม-ใบงาน
ใบงานสามารถบันทึกการขอรับบริการของลูกคา, คาใชจายที่
เกิดขึ้น, ออกใบรับงาน, แยกแยะหนวยงานที่ดำเนินการได

MOBILE / รองรับการทำงานผานมือถือ
รองรับการทำงานบนอุปกรณ Mobile รองรับไดทงั้ IOS และ
Android ครอบคลุมทุกสวนงานเพือ
่ ใหสามารถเขาถึงไดจากทุกที่

CLAIM -EXCHANGE / เคลม-เปลี่ยนสินคา
การตรวจสอบ ณ จุดบริการเกีย
่ วกับสินคาทีซ่ อ
ื้ ไป Warranty
Policy, นโยบายการ claim สินคา, การทำเรือ
่ งเบิกทดแทนสินคา

REPORT / รายงาน
ประเภทรายการ, ประเภทสรุป, ประเภทวิเคราะหทุกรายงาน
สามารถ Export ในรูปแบบของ EXCEL, PDF, HTML

COMPLAIN / รองเรียน
สามารถรองเรียนในปญหาตางๆ ได หรือลูกคามีขอ
 เสนอแนะใดๆ
เพิม
่ เติม สามารถแจงไดสะดวกและรวดเร็ว

DASHBOARD / กระดานสรุปขอมูล
การสรุปขอมูลจากหลายๆ สวนมาแสดงผลในรูปแบบ Graphic
Dashboard ทีด
่ แู ละเขาใจงาย

SURVEY / แบบสำรวจ
เปนเครือ
่ งมีอในการสำรวจ ลูกคาสามารถเขามาตอบแบบสำรวจ
ไดผา นทาง QR Code หรือการกำหนดการสำรวจเปนวาระได

NOTIFICATION MANAGEMENT / การแจงเตือน
การแจงเตือน สรางการแจงเตือนโดยตัง้ เงือ
่ นไขไดเองจากขอมูล
ทีม
่ ใี นระบบเพือ
่ เฝาระวังเรือ
่ งตางๆ กอนทีจ
่ ะเกิดผลเสียกับงานได

QUEUE MANAGEMENT / การจัดลำดับขอมูล
ทำใหการมอบหมายงานเพื่อเลือกวางานไหนควรทำกอนทำหลัง
และมอบหมายงานใหใครเหมาะสมที่สุด

FACILITIES / สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
Import (Master,Transaction,Template Download),
LoggingSecurity, Permission, Backup, Manual, Search

SERVICE LEVEL AGREEMENT / ขอตกลงระดับการใหบริการ
ตอบรับการกำหนดที่ยืดหยุนแตกตางกันได สามารถแจงเตือน
ลวงหนา เพื่อเตือนวาจะมีงานที่ใกลจะเกินกำหนดที่ SLA ตั้งไว

INTERFACE / การแบงปนขอมูล
เพื่อใหระบบสามารถติดตอกับแหลงขอมูลเดิมที่มีอยูแลว หรือสง
ขอมูลที่ประมวลผลแลวไปยังระบบอื่น

INVENTORY CONTROL / การควบคุมสินคาคงคลัง
การกำหนดสิทธิ หรือการทำงานในสวนตางๆ ภายในสำนักงาน
รวมถึงการบริหารสินคาหรือสถานที่จัดเก็บได

LINE API / การเชื่อมโยงผาน Application
เชื่อมโยงเขากับ Line Application เพื่อใหการแจงเตือนไดอีก
ชองทางหนึ่ง

INVOICE / ใบแจงหนี้
การออกใบเรียกเก็บคาบริการ ออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ
การเก็บขอมูลผูขาย ณ จุดขาย เปนตน

SUPPLIER MANAGEMENT / การบริหารผูผลิต
การเก็บบันทึกขอมูลผูขาย การออกใบเรียกเก็บคาบริการ ออกใบ
เสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติการเก็บขอมูลผูขาย ณ จุดขาย เปนตน

QUOTATION / ใบเสนอราคา
การออกใบเสนอราคางาน การพิมพแบบฟอรมใบเสนอราคางาน

CONTRACT MANAGEMENT / การจัดการสัญญา
การบันทึกขอมูลสัญญาโดยสามารถระบุขอบเขตของสัญญา
อุปกรณตามสัญญาตาง ๆ การเขาบริการ

PURCHASE ORDER / ใบสั่งซื้อ
การออกใบสั่งซื้อสินคา/รับสินคาตามใบสั่งซื้อเขาคลัง

PRODUCT MANAGEMENT / การจัดการสินคา
การบันทึกรายละเอียดการซื้อสินคา การติดตั้งสินคา เงื่อนไขการ
รับประกันสินคา เพื่อใหสามารถติดตามประวัติสินคาได

PURCHASE REQUISITION / ใบเสนอขอซื้อ
การทำใบ PR เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ และนำไปออกเปนใบสั่งซื้อ

CUSTOMER MANAGEMENT / การจัดการลูกคา
เก็บขอมูลลูกคาเพื่อใหเรารูจักลูกคาไดดีขึ้น ขอมูลลูกคาที่มีสถานที่
บริการหลายจุด ชวยใหบริษัทรูความสนใจของลูกคาไดดีขึ้น

Service D

BENEFIT
CUSTOMER

SERVICE TEAM

COMPANY

- สรางความพึงพอใจแกลูกคา
ดวยการแจงสถานะของงานได
ตลอดเวลา
- ติดตามงานและแกไขงานได
ในระยะที่กำหนดได

- การบริหารจัดการลำดับการให
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ระบบออกแบบมาเพื่อชวยให
งานศูนยบริการสามารถสราง
รายไดเพิ่มเติม
- ตอบรับการใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และประสานงานติดตอในทีมงาน
ไดอยางรวดเร็ว
- ผูควบคุมสามารถทราบทันทีเมื่อ
มีรายการของลูกคาที่ประเมินแลว
จะไมไดรับการบริการภายในเวลา
- บริการดานนโยบาย

HOW
TO
APPLY?

การใหบริการ
หลังการขาย

การติดตามผล
หลังการขาย

การรับประกัน
สินคา

การรับเรื่อง
รองเรียน

เพื่อติดตามเอาใจใส
เพื่อใหเกิดความแนใจวา
เปนการแสดงความ เพื่อเปนการรักษาภาพพจน
ลูกคาที่ไดซื้อสินคาไป
ลูกคามีความพึงพอใจ
รับผิดชอบของกิจการ และชื่อเสียงของกิจการ
โดยใหความชวยเหลือ
และลูกคารูสึกวาไดรับ
ตอลูกคาและแสดงความ
เมื่อเกิดปญหาจะตอง
อยางเต็มที่ เชน การ
การดูแลเอาใจใสติดตาม
มัน
่ ใจตอสินคาที่ขายให
ไดรบ
ั การแกไขโดยเร็ว
แนะนำสินคา การ
ตลอดเวลาเชนการติดตอ
กับลูกคาของกิจการ
ที่สุด
บริการติดตั้ง การจัดสง
สอบถามถึงเรื่องการ
สินคา การซอมแซมและ
จัดสงและการติดตั้ง
ดูแลรักษาตามชวงเวลา

TECHNICAL
SUPPORT
092-879-6442 (ฝายขาย)

thararat.k@pilabstudio.com

51/68 Moo 3 Soi Ramindra 5 (Square 7)Ramindra Rd.
Anusawaree Bangkhen BKK. 10220

