E-Posta Yanıtı ve IVR Talimatları
(E-Mail Reply and IVR Instructions)
Bir Servis Talebi E-postasına Yanıt Verilmesi:
İş emirleri, Yükleniciye e-posta veya faksla gönderilebilir.
Yalnızca acil talepler için, bir ServiceChannel temsilcisi veya
ilgili müşteri sizi telefonla da arayabilir. Aşağıdaki talimatlar,
e-postayla gönderilen iş emirlerine yanıt verilmesiyle
ilgilidir. İş günlerinde/saatlerinde, sizin talebi işleme
koyduğunuzu müşterinin bilmesi için, bir yanıt vermenin
zorunlu olduğunun belirtilmesi önemlidir. Yanıt
verilmemesi, müşterinin iş emrini yeniden atamasına neden
olabilir.
Bütün Service Request (Servis Talebi)
e-postalarında aynı tür bilgiler yer alır:
A. Mağazanın lokasyonu ve iletişim
bilgileri
B. Çağrı tarihi/saati ve çağrıyı yapan
(servisi talep eden kişi)
C. Problem açıklaması, kategorisi ve
öncelik düzeyi
D. Takip, iş emri ve satın alma siparişi
numaraları, yapılacak iş ve NTE (not
to exceed/aşılmayacak) meblağ
E. Planlanan tarih/saat – bu, müşterinin
talepleri doğrultusunda
hesaplanmaktadır
F. Talebe yanıt verilmesiyle ilgili
e-posta talimatları
G. Her türlü duruma özel talimat
H. IVR Numaranız ve kullanılacak Pin

E-Posta Yanıtı ve IVR Talimatları
(E-Mail Reply and IVR Instructions)
1. Talebi e-postayla uygun biçimde ACCEPT
(KABUL) etmek için, verilecek YEGANE
yanıtlar şunlar olmalıdır:
a. Yes (evet), OK (tamam) veya Accept
(Kabul).
b. Yanıtta, özgün ileti metnini
bulundurduğunuzdan emin olun
NOT: Yanıtta özgün ileti metninin yer
alması için, e-posta yanıtlama
seçeneklerinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Bunu yapmak için, e-posta ayarlarınızı
“Özgün ileti metnini bulundur” şeklinde
değiştirmeniz gerekmektedir
2. Talebe e-postayla uygun biçimde DECLINE
(RET) karşılığı vermek için, kullanılacak
yegane yanıtlar şunlar olmalıdır:
c. Bir Decline (Ret) yanıtı veya No (Hayır)
yanıtı, bu talebi KARŞILAMAYACAĞINIZI
gösterir. Reddetmeyle ilgili ek bilgiler, eposta yanıtındaki “Decline” (“Ret”) veya
“No” (“Hayır”) anahtar kelimelerinden
SONRA verilebilir veya iş emrinin notlar
kısmına girilebilir.
D. Yanıtta, özgün ileti metnini
bulundurduğunuzdan emin olun
3. Bir iş emri kabul edildiğinde, Open Call’un
(Açık Çağrının) rengi In Progress (Devam
Ediyor) olarak değişir.

Ayrıca, aşağıdakilerin belirtilmesi önemlidir:
1. ServiceChannel yanıtları GÖRMEMEKTEDİR. Yanıtlar, bir bilgisayar
sistemi tarafından otomatik olarak alınmakta ve işlenmektedir. Ek
bilgileriniz varsa, ilgili bilgileri http://www.servicechannel.com
üzerinde, web sitesinin “Notes” (“Notlar”) kısmında giriniz veya
e-postayı ilgili tarafa iletiniz.
2. Yanıtta, özgün ileti metninin bulundurulması ŞARTTIR.
Bulundurulmazsa, iş emri güncellenmez (OPEN (AÇIK) olan durum In
Progress/Dispatch Confirmed (Devam Ediyor/Gönderim Onaylandı)
olarak değişir).
3. Accept/decline (kabul/ret) yanıtının, e-postanın ilk satırı ve kelimesi
olması ŞARTTIR. “YES” (“EVET”) kelimesi, mesajın sonunda, özgün
e-postanın arkasında olursa, güncelleme olmaz.
Herhangi bir sorunuz olursa, Contractor Support (Yüklenici Destek)
birimimizle contractorsupport@servicechannel.com üzerinden veya
800-803-5822 numaralı telefonu arayarak bağlantı kurma konusunda
lütfen tereddüt etmeyiniz. Destek birimimiz, müşterilerinizin
ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olmak amacıyla e-posta
adreslerini memnuniyetle ayarlayacaklardır.
AOL kullanıcıları için NOT:
Önemli Notlar:
Özgün e-postanın metninin dahil edilmesi, alıcının sizin yanıtınızı
anlamasını kolaylaştıracaktır.
Yanıt e-postasında yanıtlanan metni alıntılamak için:
1. AOL toolbar (AOL araç çubuğu) üzerindeki, Settings (Ayarlar) simgesini
tıklayın
2. Mail Settings (Posta Ayarları) linkini tıklayın
3. Reply to messages with: (Mesajları yanıtlarken ekle:) altından, Original
Text (Özgün Metin) seçeneğini tıklayarak seçin
4. Save (Kaydet) tuşunu tıklayın
NOT: Alıntılamak istediğiniz metni vurguladıktan sonra Reply (Yanıtla)
tuşuna basmanız da mümkündür.

E-Posta Yanıtı ve IVR Talimatları
(E-Mail Reply and IVR Instructions)
Bir Service Request’e (Servis Talebine) e-postayla yanıt
vermek için IVR’nin (Interactive Voice Response/ İnteraktif
Sesli Yanıtın) kullanılması:
*Aramadan önce aşağıdaki bilgileri mutlaka yanınızda bulundurun. Bu
bilgileri, Service Request (Servis Talebi) e-postasında bulabilirsiniz:
A. IVR Pin number (IVR Pin numarası)
B. Client Tracking Number (Müşteri Takip Numarası), Work Order number
(İş Emri numarası) veya Service ID (Servis Kimliği). Bir sesli bildirimi
kaçırırsanız ve yeniden duymak isterseniz, beklemeniz yeterlidir; bildirim,
tekrarlanacaktır

Bir İş Emrini kabul etmek için:
A. 516-394-8400’ı arayın
B. IVR Pin number’ı (IVR Pin numarasını) girin ve ardından kare tuşuna (#)
basın
C. Work Order (İş Emri) numarasını girin ve ardından kare tuşuna (#) basın
D. Numarayı konfirme etmek için kare tuşuna (#) basın veya servis talebini
kabul etmek için sıfır (0) tuşuna basın
E. Servis taleplerini kabul etmek için (0) sıfır tuşuna basın
F. Sesli bildirim, Scheduled Date and Time (Planlanan Tarih ve saat) (ETA) ile
yanıt verecektir
G. ETA’yı kabul etmek için kare tuşuna (#) basın veya aşağıdaki şekilde yeni
bir ETA girin:
- Ay ve ardından kare tuşu (#)
- Gün ve ardından kare tuşu (#)
- Saat ve ardından kare tuşu (#)
- Dakika ve ardından kare tuşu (#)
- Gece 00:00, Öğlen 11:59 arası için bir (1) veya Öğlen 00:00, Gece 11:59
arası için iki (2) girin ve ardından kare tuşuna (#) basın
A. Yeni ETA’yı konfirme etmek için kare tuşuna (#) basın veya yeniden
girmek için sıfır (0) tuşuna basın

A

Bir İş Emrini Reddetmek için:
A.
B.
C.
D.

516-394-8400’ı arayın
IVR Pin #’ı (IVR Pin numarasını) girin ve ardından kare tuşuna (#) basın
Work Order (İş Emri) numarasını girin ve ardından kare tuşuna (#) basın
Konfirme etmek için kare tuşuna (#) basın veya yeniden girmek için sıfır
(0) tuşuna basın

B

E-Posta Yanıtı ve IVR Talimatları
(E-Mail Reply and IVR Instructions)
Teknisyen Check-In ve Out:
Check-In:
516-394-8400’ı arayın
• IVR Pin’i girin ve ardından kare tuşuna (#) basın
• Work Order (İş Emri) numarasını girin ve ardından kare tuşuna (#) basın
• Konfirme etmek için kare tuşuna (#) basın veya yeniden girmek için sıfır (0)
tuşuna basın
• Başarıyla check-in yaptığınız söylenecektir ve size bir check-in tarih ve saati
verilecektir.
•

A. Çağrılar, kabul edildikleri andan itibaren ve check-in süreci boyunca In
Progress (Devam Ediyor) olarak görülecektir.

Check Out:
•

516-394-8400’ı arayın

•

IVR Pin’i girin ve ardından kare tuşuna (#) basın

Work Order (İş Emri) numarasını girin ve ardından kare
tuşuna (#) basın

B. Teknisyenin IVR sistemini kullanarak check-out yapmasının ardından,
çağrılar Completed (Tamamlandı) olarak görülecektir.

•

IVR problemlerinin veya Pin # (Pin Numarası) olmamasının bildirilmesi:

Numarayı konfirme etmek için kare tuşuna (#) basın
veya yeniden girmek için sıfır (0) tuşuna basın

•

•
•

İş durumu seçmeniz istenecektir:

•

İş tamamlandıysa bire (1) basınız

İş tamamlanmış değilse ve yetkilendirme gerektiriyorsa
(Demand Tickets (Talep Biletleri) için), ikiye basın
•

İş tamamlanmışsa, fakat ek işler bulunduysa (PM tickets
(Bakım biletleri) için), ikiye (2) basın
•

İş tamamlanmış değilse ve parça gerektiriyorsa üçe (3)
basın
•

800-803-5822 numaralı telefonu arayın; bir IVR Destek Temsilcisine
bağlanacaksınız
İş emrinin sizin şirketinize (veya sizin altyükleniciniz olan bir şirkete)
atanmış olduğunu doğrulayın
•
•

Girdiğiniz tracking #’ın (takip numarasının) doğru olduğunu doğrulayın

•

Girdiğiniz IVR pin #’ın (IVR pin numarasının) doğru olduğunu doğrulayın

İş emrinin durumunu kontrol edin. İş emri “Completed”
(“Tamamlanmış”) durumda ise artık check-in veya out yapamazsınız
•

“Maintenance” (“Bakım”) kategorisindeki İş Emirleri için:

•

İş tamamlanmış değilse ve bir takip ziyaret gerektiriyorsa
dörde (4) basın

•

İş durumunu konfirme etmek için kare tuşuna (#) veya
yeniden girmek için sıfır (0) tuşuna basın

Müşteriniz, geçerli bir mağaza telefonundan IVR kullanımını zorunlu
tutmuş olabilir

•

Size check-out tarihi ve saati ile (varsa) closing
authorization number (kapama yetkilendirme numarası)
verilecektir
•

Bunlar, IVR’nin yalnızca çağrı tarihi ve planlanan tarih arasında
gerçekleşebilmesi için verilir. (ör., 3/1/2008 00:00- 3/31/2008 23:59)

Caller ID (Arayan Kimliğinde) görünen telefon numarası “valid”
(“geçerli”) olarak listelenmemişse, IVR girişimi bloke edilebilir
•

