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Kronik Sorunlardan Kurtulun!
Teknik servis yönetimi deneyim gerektiren bir süreçtir ve bu deneyimin önemli bir parçası da yönetim ve takip araçlarıdır.
Bu araçlar eksik olduğunda veya doğru kullanılmadığında aşağıdaki sorunlar ortaya çıkmaktadır.


Planlı Çalışamamak,



Bilgiye Hızlı Ulaşamamak,



Kâğıt ve Evrak İşleriyle Zaman Kaybı,



Randevuları, Görevleri, Bildirimleri Atlamak,



Verilen Sözleri Takip Edememek,



Sözleşme Yenilemeyi Unutmak,



Müşterideki Konsinye Ürünleri Unutmak,



Geçmiş Takibi Yapamamak,



Garanti Takibindeki Hatalar ve Zararlar,



Yedek Parça ve Stok Takibindeki Kayıplar,



Düzensiz İşleyiş ve Verimsizlik,



Personel Motivasyonu Eksikliği,



Fazla Servis Giderleri, Düşük Servis Gelirleri,



Müşteri Memnuniyetsizliği,



Müşteri, İş ve Kazanç Kaybı…

Bu tip sorunlara teknolojiden uzak çözümler bularak yetişmeye çalışmak maliyetli olduğu kadar zordur da!
berWorks bugün çeyrek milyonu aşkın kod satırı ile bu sorunlarınıza çözüm olabilecek içeriğe sahiptir.
using System.Data.SqlClient;
……..
void gridload()
{
sConn = new SqlConnection("İş yükünüzü hafifletecek");
sData = new SqlDataAdapter("Sadık bir personeliniz gibi çalışan", sConn);
sDset = new DataSet();
sConn.Open();
sData.Fill(sDset, "Düşük sahip olma maliyetli");
Grid.DataSource = sDset.Tables["Deneyimli bir yönetim yazılımı"];
sConn.Close();
}
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berWorks Size Ne Sağlar?
berWorks kronik ve bilinen servis işleyişinin tüm öğelerini yüksek tecrübe ile içeriyor olmasının yanı sıra; hemen hemen
her sektöre uyumlu esnek yapısı, ileri seviye servis ayarları ve ayrıcalık yaratan benzersiz özellikleri ile size en iyi teknik
servis yönetimi deneyimini sunar.
Temel işleyiş prensibi basittir;
“Ortada bir ürün varsa diğer unsurlar kaçınılmazdır.”

ÜRÜN

Tam Entegre Yapı

Güçlü İçerik

Harika Raporlama

çalışma

berWorks çözümleri hemen hemen

200 den fazla hazır rapor, analiz ve

akışınıza uyumlu ve akıllı bir yapıya

her sektörün iş hacmine uygun

anlık göstergeler ile iş emirlerinizi

sahiptir. Tüm modülleri arasındaki

çözüm ve modüllerden oluşuyor.

filtreleyebilirsiniz. Garanti durumu,

etkileşimler mükemmeldir. Örneğin

Hem sahada hem de kendi yerinizde

ürünler, personel, randevular, geçmiş

teknik servis formundan ekspertiz ve

gerçekleştireceğiniz

ve vadeli işlemlerinizi kolay ve hızlı

onarım

operasyonlarınızı çeyrek asırı aşkın

berWorks

fiyat

çözümleri,

teklifi

oluşturmak,

siparişe veya faturaya - e-faturaya

bilgi

birikimi

dönüştürmek bir tıkla ve çok kolay.

destekler.

ve

teknik

servis

bir şekilde raporlayabilirsiniz.

tecrübesiyle
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Teknik Servis Yönetimi Odaklı Çözümlerimiz
berWorks bir teknik servisin yönetilebilmesi için aşağıda tanımlanan iş çözümlerine odaklanır ve fayda sağlar.

Onarım Süreçleri
Sahada ziyaret edilen, kendi yerinize elden getirilen
ve/veya kargo ile gönderilen ürünlerin arızalarının
giderilmesi için gereken tüm onarım süreçlerini kayıt
altına alabilir, geriye dönük bilgi takip edebilir ve
sorgulayabilirsiniz.
Ürün kabul ve teslimlerinde Müşterilerinizi SMS
ve/veya E-posta ile bilgilendirebilirsiniz.

Hizmet Takibi
Kablolama, network (ağ) kurma, sistem yükleme,
boya, çatı işleri, borulama, marangozluk, tesisat,
baca temizleme vb. (belirli bir arızalı ürün kimliği
olmaksızın) Müşteri yerinde verilen tüm hizmetleri
planlayabilir ve kayıt altına alabilirsiniz.

Montaj İşlemleri
Müşterinizin ya da bayi yönlendirmesi ile satın alım
sonrası ürün montajı, devreye alma ve ilk
çalıştırma işlerini randevu düzeni içerisinde kayıt
altına alabilir, ekiplerinizi yönetebilirsiniz. Depoya
montaj iş emirleri oluşturabilirsiniz.

Program genelindeki tüm listeleri pdf ve Excel
formatında dışarıya aktarabilirsiniz.
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Servis Kabul-Teslim Formları
Müşterilerinize

ürün

kabul

ve

ürün

teslim

formları

düzenleyebilir, logo, adres ve açıklamalar ekleyebilirsiniz.
Formlarınızı A4, A5 veya farklı boyutta düzenleyebilir, renkli
veya siyah-beyaz yazdırabilirsiniz.
Formlarınızı nokta vuruşlu, püskürtmeli, lazer yazıcı
uyumlu tasarlayabilir ve/veya pdf formatında e-posta ile
gönderebilirsiniz.
İrsaliye

formu

üzerinden

toplu

ürün

teslim

işlemi

yapabilirsiniz.
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e-Teknik Servis Formu

Kağıt Kullanımına Son
Sahada veya atölyede kalem ile ekrana yazı
yazılabilen tablet, telefon vb. cihazlar üzerinden
Müşteriye servis formunu ekranda ibraz ederek yine
ekran üzerinde imzalatıp formu Müşterinizin e-posta
adresine pdf formatında gönderebilirsiniz.
e-Teknik Servis Formunun imzalanmış bir pdf
kopyası da ilgili servis kaydının altına doküman
olarak kaydedilir.

Belge Arşivleme Özelliği
Eğer e-Teknik Servis Formunu kullanmak istemezseniz
formlarınızı tarayıcıda hızlıca taratarak istediğiniz
bir dosya formatında (resim, pdf vb.) ilgili servis
kaydının altında doküman olarak saklayabilirsiniz.
Yapmanız gereken sadece belgeyi taratmak. Taratma
işleminden sonra belge otomatik olarak ilgili klasöre
arşivlenecektir.
Böylece hem ilgili servis formlarının dijital kopyalarına
hızlıca erişim sağlamış hem de tüm evrak arşivleme
işlemlerinizi dijitale taşımış olacaksınız.
Teknik servis formu ve program üzerinde eklenen diğer
tüm formlar ve belgeler server (ana makine) üzerinde
hiyerarşik bir klasör sistemi altında arşivlenir.
Bu sayede tüm dokümanlarınız koruma altına alınır.

berWorks
www.berworks.com

6

Yedek Parça, Stok ve Depo
Stoklarınızı ürün cinsi - marka - model ağacı
oluşturarak sistemli bir şekilde takip edebilirsiniz.
Stok miktarları alış, sipariş, satış, servis işlemlerinde
otomatik olarak güncellenir.
Barkod etiketleri tasarlayabilir, yazdırabilir ve
ürünlerinize yapıştırabilirsiniz.
Stok hareketlerini birden fazla depo üzerinde ve seri
no bazlı olarak takip edebilirsiniz.

Seri No ve Garanti Takibi
Satışını yaptığınız ve/veya onarıma aldığınız bir
ürünü seri nosu ile kayıt altına alabilir, sıfır ürün
satışı, birebir ürün değişimi, muadil ürün değişimi,
yedek parça değişimi ve onarım sonrası garanti
süreçlerini hatasız bir şekilde takip edebilir ve
raporlayabilirsiniz.
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Teklif ve Sipariş
Teklif süreçlerinizi detaylı olarak takip edebilir, tüm
görüşmeleri not edebilirsiniz.
Beklemede, revize, vade aşımı, kabul edilen, reddedilen
tekliflerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Teklifler stok modülü ile entegre çalışır, bu sayede
hızlı ve hatasız teklifler oluşturabilirsiniz. Ayrıca stoğa
bağımsız manuel ürün girişleri de yapabilirsiniz.
Teknik servis modülü ile entegre onarım fiyat
teklifleri düzenleyebilirsiniz.
Satır bazlı ve teklif altı ıskonto uygulayabilirsiniz.
Teklif

oluştururken

yetkiye

bağlı

olarak

maliyetlerinizi de izleyebilirsiniz.
Tekliflerinizi bir tuşla iş emrine, siparişe ve faturaya
dönüştürebilirsiniz.
Tekliflerinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve birden
fazla basit, gruplandırmalı, resimli, çok sayfalı, kapaklı,
farklı

dillerde

vb.

etkileyici

teklif

tasarımları

oluşturabilirsiniz.
Tekliflerinizi pdf formatında E-posta ile Müşteriye
iletebilirsiniz.
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Periyodik Bakım
Müşteri yerindeki ürünlerin periyodik olarak önleyici
ve koruyucu bakım süreçlerini kontrol altına almak,
hatırlatmalar sayesinde makine duruşlarını en az
seviyeye indirmek ve müşterinizin iş kalitesini en
üst seviyede tutmak için gereken servis süreçlerini
kayıt altına alabilir ve hatasız takip edebilirsiniz.
Periyodik

bakım

çizelgesini

otomatik

olarak

oluşturabilir, belirleyeceğiniz zamanda hatırlatılmasını
sağlayabilirsiniz.
Tercihinize göre sözleşmeyi yenilemeniz gerekiyorsa
berWorks sözleşme bitimine yakın zamanda size
hatırlatma yapabilir.

berWorks
www.berworks.com

9

Kontak Yönetimi
Müşteri, tedarikçi, kurum, bayi, alt servis, aday, fırsat vb.
kontaklarınızın, ticari, adres, banka, çalışan kişi vb.
iletişim bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.
Kontaklarınızı kendi belirleyeceğiniz kriterlere göre
sınıflandırabilir, kategorilere ayırabilir ve gerektiğinde
bunlara göre listeleyebilişiniz.
Kontağınızın SMS ve E-posta onaylarını kayıt altına
alabilirsiniz.

berWorks
www.berworks.com

10

Aktivite ve Görevler
Ekip ve personelinize atadığınız saha destek, görev,
randevu, görüşme, toplantı, eğitim vb. aktivitelerinizi
organize edebilirsiniz.
Günlük, haftalık vb. iş planlarını zaman çizelgesi ile
izleyebilirsiniz.
Müşterinize randevu verirken personelin üzerindeki iş
dağılımını ve doluluk durumunu çizelge halinde görebilir
ve boş olduğu zamanı hızlıca tespit edebilirsiniz.
Aktivite ve Görevler servis kartları ile entegre çalışır ve
bu sayede ekip ve/veya personel üzerine iş ataması
yaparken İş Yükü tablosuna göre dengeli atamalar
yapabilirsiniz.
Personelinize Pop-up, SMS ve E-posta ile görev
atayabilirsiniz.
Her ekip ve/veya personele o gün için atanan iş emri ve
görevlerin listesini alarak personelinizin sahaya hızlıca
çıkmasını sağlayabilirsiniz.
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Online

Servis Durum Bilgilendirme
Müşterileriniz

servisinize

teslim

ettikleri

ve/veya

gönderdikleri cihazları hakkında servis form no ve seri
no ile online bilgi alabilir, servisin her aşamasını web
siteniz üzerinden (her bir ürün için tek tek veya toplu
halde) takip edebilirler.
Ürünün garanti bilgisini seri no üzerinden takip
edebilirler.
Bu uygulama ile hem servisiniz Müşteri aramalarıyla
meşgul edilmemiş hem de Müşteri hizmetlerinizi
güçlendirmiş, kurumsal vizyonunuza değer kazandırmış
olacaksınız.

Bildirimler – SMS & E-posta
İletişim onayı aldığınız kontaklarınızı

servisin her

aşaması hakkında otomatik veya manuel olarak SMS ve
E-posta ile bilgilendirebilirsiniz.
Ürün servise alındığında, hazır olduğunda, kargoya
verildiğinde vb. her bir durum için kendi oluşturduğunuz
şablonlar üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. berWorks
servis durumuna göre ilgili şablonu otomatik olarak
seçecektir.

SMS Onay Kodu
Sayın A**** B****
12345 SERİ NOLU BRWTECH
NOTEBOOK ürününüzün
onarımı tamamlanmıştır.
Cihazınızı servis formunu ibraz
ederek teslim alabilirsiniz.
Bakiyeniz 476,36 TL dır.
Saygılarımızla. B000

Dilerseniz ürünü servisinize alırken
Müşterilerinize SMS ile benzersiz bir
ürün teslim onay kodu paylaşabilir ve
ürün tesliminde bu kodun ibrazını
talep edebilirsiniz.
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Ön Muhasebe Takibi
e-Fatura, e-Arşiv Fatura
Tüm iş süreçlerinize entegre olacak şekilde vadeli
vadesiz borç-alacak takibi yapabilirsiniz.
Nakit, evrak, çek, senet, havale, eft, kredi kartı

vb.

işlemlerinizi kayıt altına alabilir ve raporlayabilirsiniz.
Alım ve satım Faturalarınızı kayıt altına alabilir,
yazdırabilir ya da e-Fatura, e-Arşiv Fatura gönderim
işlemlerinizi online ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Fatura tasarımı yapabilir, logo, adres vb. bilgilerinizi
ekleyebilirsiniz.
Muhasebe için ayrı bir program kullanmadan cari
işlemlerinizi
programa

kayıt
bilgi

altına
girişi

alabilir,
ve

birden

yatırım

fazla

yapmaktan

kurtulabilirsiniz.
Ön muhasebe modülü opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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Analiz ve Raporlar
200’den fazla hazır rapor, analiz ve anlık göstergeler ile
servisinize gerçek anlamda hakim olabilirsiniz.
Rapor ve analizleri kendi istediğiniz gibi düzenleyebilir,
filtreleyebilir, yenilerini ekleyebilir, yazdırabilir, pdf ve
Excele aktarabilirsiniz.
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Açılış Diyalog Sayfası
Program açılışında sizinle daha etkin

bir iletişim

kurabilmek, yeniliklerden haberdar edebilmek, yardım
konuları, sıkça sorulan sorular, dokümanlar, destek
talebi vb. kaynaklara hızlıca ulaşabilmenizi sağlamak
amacı ile bir diyalog sayfası oluşturduk.
Programın kullanımına ilişkin her türlü bilgi elinizin
altında olsun istedik.
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Çözümlerimizi Paketledik
berWorks çözümlerini, çalışma şeklinize ve ihtiyacınıza göre 3 ayrı pakette sunuyoruz. Hangi paket sizin için uygun?

Lite Paket
Küçük çaplı onarımlar yapan 1-2 çalışanlı bir işletme
iseniz Lite paket sizin için uygun olacaktır.
Eğer,
 Satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet
gösteriyorsanız,
 Az çalışanlı ve küçük bir iş hacmine sahipseniz veya yeni
kurulmuş bir işletme iseniz,
 Gelişmiş özelliklere gerek yok, giriş seviyesi servis takibi
yeterli diyorsanız,
 Çok kullanıcıya gerek yok, tek bilgisayarda kurulu olsun
yeter diyorsanız,
 Dövizli işlemlere gerek yok, sadece TL ile işlem yaparım
diyorsanız, berWorks Lite kullanabilirsiniz.

Kimler Kullanabilir?
berWorks Lite, hemen hemen birçok sektör için temel giriş seviyesi bilgi tutabilen, tek kullanıcılı teknik servis takip çözümüdür.
Aşağıda belirtilen veya benzer şekilde çalışan iş alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Cep Telefonu Onarımı, Bilgisayar ve Notebook Onarımı, Matkap vb. El Aletleri Onarımı, Yazıcı Onarımı, Ses Sistemleri Onarımı, Saat
Onarımı, Bisiklet Onarımı, Müzik Aletleri Onarımı ve Diğer Tüm Az Çalışanlı Onarım Atölyeleri…
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Standart Paket
Ekibiniz ile sadece kendi ofisinizde kargo ile ve/veya
elden gelen ürünleri onarıyorsanız Standart Paket
sizin için uygun olacaktır.
Eğer;
 Sahaya çıkmadan, kendi iş yerinizde faaliyet
gösteriyorsanız,
 İkiden çok çalışana sahip bir iş yeri iseniz,
 Dövizli işlemler yapmak istiyorsanız,
 Onarım fiyat teklifleri hazırlamak istiyorsanız,
 Gelişmiş stok ve depo özellikleriyle çalışmak istiyorsanız,
 Gelen - giden kargo takibi yapmak istiyorsanız,
 Müşterinize servis durumunu SMS & E-posta ile bildirmek
istiyorsanız,
 Müşterinizin servis durumunu internet üzerinden
izlemesini istiyorsanız,
 Deneyimli bir teknik servis yazılımı ile kayıt tutmak
istiyorsanız, berWorks Standart kullanabilirsiniz.

Kimler Kullanabilir?
berWorks Standart, sahaya çıkmadan sadece kendi yerinde onarım yapan hemen hemen tüm sektörler için gelişmiş seviyede bilgi
tutabilen, çok kullanıcılı teknik servis takip çözümüdür. Aşağıda belirtilen veya benzer şekilde çalışan iş alanlarında rahatlıkla
kullanılabilir.
Bilişim Sistemleri, Büro Makineleri, El Aletleri, Elektronik Sistemler, Ev Elektroniği, Elektronik Kart Tamiri, Kamera ve Foto Teknik,
İletişim ve Haberleşme Sistemleri, Müzik Aletleri, Medikal Cihazlar ve Diğer Tüm Kendi Yerinde Onarım Yapan Tamir Merkezleri…
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Plus Paket
Standart paketin özelliklerine ilave olarak eğer
sahada personel çalıştırıyorsanız ve/veya çok şubeli ve
ekipler
halinde
çalışıyorsanız,
Müşterilerinizle
periyodik bakım sözleşmeleri yapıyorsanız Plus paket
sizin için uygun olacaktır.
Eğer;
 Sahada
ve/veya
kendi
iş
yerinizde
faaliyet
gösteriyorsanız,
 Sahaya çıkardığınız personel ve ekipler için günlük,
haftalık vb. planlama yapmak istiyorsanız,
 Sahadaki personelinize SMS & E-posta yolu ile görev
bildirimleri yapmak istiyorsanız,
 Sahaya çıkardığınız araçlarınızı mobil depo olarak
tanımlamak istiyorsanız,
 Müşterilerinizle periyodik bakım sözleşmeleri yapıyor ve
takip etmek istiyorsanız,
 Periyodik bakım zamanlarının ilgili personelinize
hatırlatılmasını istiyorsanız,
 Bir Yardım Masası (HelpDesk) uygulamasına ihtiyacınız
varsa,



Kimler Kullanabilir?

Deneyimli bir teknik servis yazılımı ile kayıt tutmak
istiyorsanız, berWorks Plus kullanabilirsiniz.

berWorks Plus, sahaya çıkan ve/veya kendi yerinde onarım yapan hemen hemen tüm sektörler için gelişmiş seviyede bilgi
tutabilen, çok kullanıcılı teknik servis takip çözümüdür. Aşağıda belirtilen veya benzer şekilde çalışan iş alanlarında rahatlıkla
kullanılabilir.
Asansör Sistemleri, Beyaz Eşya, Bilişim Sistemleri, Büro Makineleri, El Aletleri, Elektronik Sistemler, Ev Elektroniği, Elektronik Kart
Tamiri, Endüstriyel Mutfak, Kamera ve Foto Teknik, Işık ve Ses Sistemleri, İletişim ve Haberleşme Sistemleri, Güç Kaynağı – UPS,
Güvenlik ve Kamera Sistemleri, Isıtma-Soğutma Sistemleri, Müzik Aletleri, Medikal Cihazlar, Makine Sanayii, Otomotiv Sanayii,
Yangın Söndürme Sistemleri ve Diğer Tüm Sahada ve/veya Kendi Yerinde Onarım Yapan Tamir Merkezleri…
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Özellikler

•

Basit İçerik

••

Temel İçerik

•••

Tam İçerik

Onarım Süreçleri

Lite Paket

Standart Paket

Plus Paket

•

••

•••

Hizmet Takibi

•••

Montaj İşlemleri

•••

Teklif ve Sipariş

•••

•••

Yedek Parça, Stok ve Depo

•

•••

•••

Seri No ve Garanti Takibi

•

•••

•••

Periyodik Bakım

•••

Yardım Masası (HelpDesk)

•••

Kontak Yönetimi

•

•••

Aktivite ve Görevler

•••

Bildirimler

Analiz ve Raporlar

•••

•

••

•••

•••

•••
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“Neden tercihim berWorks olsun?” diyorsanız
ve 25+ yılı aşkın süredir neden bu kadar tercih ediliyor merak ediyorsanız işte bir bakışta berWorks.

Tecrübeli

Uyumlu ve Esnek

Kullanıcı Deneyimi

25+ Yıl

20+ Sektör

14.500+

Verimli

Düzenli

Sürekli

Personel

Servis Süreçleri

Müşteri

Motivasyonu

Yönetimi

Memnuniyeti

Kolay

İşe Yarar

Güvenli

Güçlü İçerik

Formlar, Analizler,

Otomatik

Kolay Kullanım

Raporlar

Yedekleme Sistemi

Hesaplı

Öğrenilebilir

Güncel

Düşük Sahip

Online

Otomatik

Olma Maliyeti

Dokümantasyon

Güncelleme Sistemi
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Servisinizi berWorks ile yönetin işiniz de içiniz de rahat etsin!

Detaylı bilgi ve iletişim için;

www.berworks.com
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