Tisztelt Partnerünk!
Munkáink pontosabb és átláthatóbb dokumentálása, valamint valós idejű nyomon
követhetősége érdekében cégünk a mai naptól megszűnteti a papír alapú munkalapok
használatát és áttérünk kivitelezési és szerviz feladataink elektronikus dokumentálására. Az
erre szolgáló rendszert – mely hosszas fejlesztési munka eredménye – több hónapja éles
tesztüzemben használjuk már, azonban most látjuk elérkezettnek az időt arra, hogy egy nagy
lépést téve előre, teljes mértékben elérhetővé tegyük azt az Önök számára is.
Az elektronikus munkalapkezelés alapját egy on-line helpdesk rendszer képezi, mely
megújult weboldalunkon keresztül, a www.smartme.hu címen, a jobb oldali panel
„Hibabejelentés” menüpontján keresztül érhető el.

Amennyiben Ön korábbi helpdesk felhasználóként már rendelkezik felhasználónévvel
és jelszóval, azt a jövőben itt továbbra is használhatja a belépéshez.
Ha még nincs hozzáférése, akkor ide kattintva leadhatja igénylését most, vagy akár
később is az istvan.jankov@smartme.hu e-mail címre!
A rendszer rövid használati útmutatóját az egyéni hozzáférési adatok megküldésével
egy időben, e-mail-ben küldjük meg minden felhasználónknak.
Fontos, hogy amennyiben az Önök cégétől több felhasználó is jogosult lesz
hibabejelentést tenni, mindegyikük egyedi e-mail címmel kell rendelkezzen a rendszerbe
történő rögzítéshez.
A kivitelezési munkák esetében a munkalapokat mindig projektvezetőink nyitják meg,
és ők is vezetik napra készen, mint egy elektronikus „építési naplót”.
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A hibák bejelentésének elsődleges módja az Önök számára a jövőben a fenti
Internetes felület lesz, mely bármilyen web böngészővel használható. Az itt megnyitott
hibajegyekhez (illetve a munkatársaink által dokumentált kivitelezési munkákhoz) tartozó
munkalapokat kollegáink okostelefonok használatával töltik ki.
A rendszer által generált elektronikus munkalapok formátuma megegyezik a
korábban használt papír alapú munkalapjaink formátumával.
Az elvégzett munkák igazolására – azaz a munkalapok ellenjegyzésére – több lehetőség is
rendelkezésre áll az Önök számára, engedje meg, hogy pár lépésben ezt bemutassuk:
-

egyrészt a munka elvégzésekor munkatársunk okostelefonjának képernyőjén a
helyszínen aláírható lesz minden munkalap, az így felvezetett aláírások digitalizálva
kerülnek a munkalapokra,

-

illetve amennyiben az nem lehetséges valamilyen okból, a helpdesk webes felületén
keresztül később is ellenjegyezhetőek az elvégzett munkák:
o az adott munka ID-jára vagy témájára kattintva eljutunk a részletes nézethez,
o ahol a „Munkalapok” fejezet alatt minden kapcsolódó munkalap
megtekinthető,
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o illetve azok a megtekintést követően a „Jóváhagyás” gombbal
ellenjegyezhetők.

Aláírást, illetve ellenjegyzést követően a lezárt pdf formátumú munkalapokat a
rendszer automatikusan megküldi Önöknek e-mail-ben.
A „Feladat elvégezve” státuszú munkák munkalapjait három munkanap elteltével aláírás,
illetve webes felületen keresztüli ellenjegyzés hiányában is igazoltnak, elfogadottnak
tekintjük.
Munkafolyamataink ilyen módon történő fejlesztésétől az Önök gyorsabb és
pontosabb tájékoztatását, az elvégzett munkák pontosabb dokumentálását és végül – de
nem utolsó sorban – folyamataink gyorsulását várjuk. A teljes átállás valószínűleg felszínre
fog hozni újabb kisebb-nagyobb problémákat, melyeket illetően előre is megértésüket
kérjük, meggyőződésünk, hogy ezek korrigálását követően magasabb színvonalú
szolgáltatást tudunk majd Önöknek nyújtani.

Üdvözlettel:

SMARTme csapata
3

