Käyttöohje jossa kerrotaan miten
tuotevaihtopyyntö tehdään.
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Tuotevaihtopyynnön teko XPOS:iin
Kirjaudu XPOS.iin käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka teit rekisteröitymisen yhteydessä
aikaisemmin.

Klikkaa Gorenje logoa asioidaksesi Gorenjen kanssa
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Klikkaa painiketta “siirry toimittajalle”:

Klikkaa painiketta “luo uusi tapaus” tehdäksesi tuotevaihtopyynnön
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Jos valitsit “luo uusi tapaus” saat näkyviin alla olevan näkymän. Täytä ikkunaan tiedot joita haluat
käyttää tapauksen tunnisteena ( viitteet ), puhelinnumerosi, nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
HUOMAA: Kohtaan liikkeen viite kirjoitetaan se tunniste jota myyjäliike haluaa tapauksesta käyttää.

Paina painiketta “valitse asiakas” ( = liike jolle korvaava tuote lähetetään tai jolle hyvitys osoitetaan).
Ensin valitaan maa, sitten ketju johon liike kuuluu ( jos myyjä ei kuulu mihinkään ketjuun valitaan No
chain other ), sitten paikkakunta ja lopulta huoltoliike / myyjäliike.
Liike voi myös kirjoittaa asiakasnumeronsa kohtaan ”Asiakasnumero gorenje ”
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Nyt aukeaa lomake jonka yläosassa on tähän mennessä täytetyt tiedot. Tuotteen ostopaikaksi
merkitään Gorenje ( aina kun tuote on Gorenjen maahantuoma )

Viallisen tuotteen malli kirjoitetaan ruutuun “Tuotenumero”. Ruutuun voi kirjoittaa tuotteen
varsinaisen numeron ( esimerkiksi 468499 ) tai tuotteen nimen tai sen alun ( esimerkiksi R6602 tai
R66…. ). Nyt avautuu pudotusvalikko jossa on ne tuotteet joiden numero tai nimi vastaa kirjoitettua
tekstiä. Tuote valitaan pudotusvalikosta.
Nyt aukeaa Lomake jonka näet seuraavalla sivulla. Tähän lomakkeeseen täytetään:
1. Tuotteen ostopäivä, huomaa muoto vvvvkkpp esimerkiksi 20150115. Ei pistettä eikä pilkkua
erottimena
2. Tuotteen sarjanumero
3. Pakkauksen, tarvikkeiden tuotteen ulkonäköön liittyvät huomiot, Normaalitapauksessa
nämä kohdat täytetään niin kuin ne ovat seuraavan sivun lomakkeella.
4. Tuotevaihdon syy. Ne syyt joita huoltoliike normaalisti tarvitsee ovat:
a. Parts not available ( over 2 weeks ) = varaosaa ei ole saatavana
b. Repeat repair ( over 2 times ) = useita korjauksia
c. Beyond repair ( too expensive repair ) = liian kallis korjaus
d. DOA = Ei toimi toimitettaessa
e. Beyond repair ( Difficult repair ) = Vian syy ei löydy
i. Tehdystä valinnasta riippuen systeemi saattaa kysyä lisätietoa. Jos
esimerkiksi on valittu varaosaa ei saatavana, systeemi kysyy varaosan
numeroa.
5. Vikakoodi. Tämä ei ole Gorenjen vikakoodi vaan muutamalla sanalla luonnehdittu vian
kuvaus, esimerkiksi ”laite ei käynnisty”.
6. Vian kuvaus ( customer error description ). Muutamalla sanalla kuvattu syy tuotevaihtoon,
esimerkiksi ”sisäinen vuoto”.
7. Asiakkaan tiedot, Nimi , Osoite puhelinnumero jne.
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Lomakkeen alahelmassa on mahdollisuus liittää vaihtopyyntöön asiakirjoja, esimerkiksi ostokuitti.
Lataa tiedosto painikkeella ostokuitti voidaan liittää tuotevaihtopyyntöön. Huomaa: Kuitti liitetään
aina käyttäen alempaa lataa tiedosto painiketta.
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Lopuksi tuotevaihtopyyntö lähetetään meille painamalla painiketta ”lähetä reklamaatio Gorenjelle
”. Me teemme tuotetilauksen tai hyvityksen ja palautamme tuotevaihtopyynnön liikkeelle mikäli
jotakin puuttuu saamastamme pyynnöstä. Tuotevaihtopyyntö voidaan myös tallentaa
keskeneräisenä jos jokin tarvittava tieto puuttuu tekovaiheessa.
Jos jokin asia on väärin tai puuttuu saat siitä ilmoituksen kun yrität lähettää pyyntöä, kaikki virheet
tulevat samaan virheilmoitukseen.
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Lomakkeella näkyy myös virhe: kuitti puuttuu.

8

