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Bayi Servis
Otomasyon Sistemi

Yetkili firmaların servis ihtiyaç ve
taleplerini karşılayacak uçtan uca
zengin servis yönetim sistemleri
çözümleri ile işinize yüksek değer
katan bir otomasyon sistemidir.

Neden
Bayi Servis
Otomasyon Sistemi?
Entegre iş akışları
•

Birbirini tetikleyen iş akışı yönetimi

•

İlişkili dokümanlara kolay erişim & zorunlu
doküman kontrolü

•

Süreçsel onaylama altyapısı

•

SAP entegrasyonu

Gerçek zamanlı raporlama
•

Anında ve güncel veriyle hazırlanan raporlar

•

Gerektiği durumlarda servislere gerçek
zamanlı olay bildirimi gönderimi

•

Karar destek sistemleri ile entegrasyon

•

Yönetici kokpiti

Kapsamlı merkez süreçleri
•

Servislerde kullanılacak bakım paketi,
kampanya, garanti kapsamındaki işlerin
tanımı

•

Servis siparişlerinin yönetimi, onay ve red
süreçleri

•

Ekranlar üzerinde herhangi bir servis gibi
işlem yapabilme, izleme, yetkilendirme

•

Mesajlaşma ve duyuru modülleri

Kapsamlı servis süreçleri
•

Servis tarafından tanımlanan minimum
stok seviyesine ulaşıldığında otomatik
sipariş oluşumu

•

Tedarikçiden – Bayiden – Merkezden
sipariş işlemleri

•

Stok sayım, yerleştirme, sınırsız depo ve raf
tanımlayabilme

•

İş emri süreçleri: kampanya, bakım paketi,
kupon bakım, teslim öncesi bakım ve
garanti işlemleri

Servis Yönetim Otomasyonu Modüler Yapısı

Stok
İş Emri

Bayi

Denetleme
Faturalama

» Merkez firma ile ürün, fiyat, sipariş,
irsaliye iş akışları entegrasyonu
» Web tabanlı arayüz
» Ölçeklenebilir yapı
» Katmanlı uygulama mimarisi

SAP

Garanti, Kampanya, Bakım

Raporlama

Yedek Parça

Dinamik Loglama Yapısı

Servis

Stok
• Depo - Raf tanımları
• Stok yerleştirme
• Stok sayım
• Stok blokajı
• Minimum stok

Tedarik
• Tedarikçiden yedek parça sipariş süreçleri
• Merkezden yedek parça sipariş süreçleri
• Bayiler arası sipariş süreçleri

İşçilik - Yedek Parça
• İşçilik ve yedek parça tanımları
• Fiyat listesi
• KDV oranı
• Bölünen birleşen parça
• Satış kanalı tanımı

Eğitim
• Eğitim tipi tanımlama
• Eğitim tanımlama
• Eğitim talep toplama
• Eğitim katılım durumu kaydı ve personel
kayıtları ile eşleştirilmesi

Duyuru ve Mesajlaşma
• Duyuru - ROI ilişkilendirme
• Duyuru - Servis ilişkilendirme
• Duyuru yayınlama
• Mesajlaşma

İş Emri
• Belirti tanımlama
• Stoktan parça çekim süreçleri
• Garanti, bakım ve kampanya iş emri süreçleri
• Faturalama
• İskonto süreçleri (müşteri, filo indirimleri)
• Değişen parça süreçleri

Araç Tanımları
• Araç grubu tanımlama
• Araç modeli tanımlama
• Araç tipi tanımlama
• Araç kodu tanımlama
• Araç tanımlama
• Araç notları

Diğer Merkez Tanımları
• Servis sınıfı tanımları
• Servis tanımları
• Kullanıcı tanımları
• Teknisyen tanımları
• Yetki ve Rol tanımları

Filo Süreçleri
• Fiilo oluşturma
• Filo araç talebi / onayı
• Filo parça indirim tanımı
• Filo / bayi / araç tanımı
• Filo indirim merkez firma katılım
oranlarının tanımı

KoçSistem Hakkında
Koç Holding üye kuruluşu olan, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi
KoçSistem 1945’te kurulmuştur. KoçSistem, son yıllarda önemli bir dönüşüm
geçirerek müşterilerine özgün teknoloji çözümleri sağlayan bir dış kaynak
hizmet sağlayıcısı olmuştur. Koç Grubu’nun bir üyesi olan KoçSistem, hem kamu
kurumlarına hem özel şirketlere sunduğu hizmetler ile birçok ilki başarmıştır.
KoçSistem, lider bilgi teknolojileri sağlayıcısı olmanın yanı sıra, bir iş çözümü olarak
“tasarla - uygula - yürüt” adımlarını uçtan uca sunabilen nadir bilgi teknolojileri
şirketlerindendir. KoçSistem, müşterilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda,
onların ihtiyaçlarını güvenilir ve entegre bir şekilde karşılayabilecek özel çözümler
üretmektedir.
Sürekli gelişimini ve kurumsal var oluşunu, “Gücümüz, Hayal Gücünüz” sloganıyla
özetleyen KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji çözümleri ve dış kaynak
hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilir büyüme hedeflerini “Fark Yaratma”
stratejisiyle gerçekleştirmektedir.
KoçSistem, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile kurduğu güçlü stratejik
ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine koşulsuz müşteri
memnuniyeti sunmaktadır.
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www.twitter.com/KocSistemTR
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www.youtube.com/KocBilgi

