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Serviceanmälan hjälper företaget att administrera felanmälan och tilldelning av serviceuppdrag. 

Programmet hanterar ett obegränsat antal företag och är fullt integrerat med emPARTs Hyres- och 
Underhållsredovisning samt Penntidsmodulen.

Registrering av anmälan sker direkt vid kontakt 
med kunden. Vid mottagning av felanmälan söker 
programmet i kundregistret och hämtar kund 
och gällade objektsuppgifter. Mottagaren fyller i 
felbeskrivning samt väljer syssla eller underhålls-
åtgärd.
Möjlighet fi nns att ange önskemål som exempelvis 
om tillgänglighet, tillåtelse att använda huvudnyckel 
etc. Det går också att ange om arbetet skall 
debiteras hyresgästen.

Det går att registrera fl era anmälningar på samma 
objekt t.ex. vid en besiktning.
Det är också möjligt att se tidigare utförda repara-
tioner och underhållsåtgärder.
Tilldelningen är överskådlig och lätt att arbeta i. 
Den har fl era sorterings- och fi ltreringslägen som 
påverkar visningsfönstret. Varje anmälan stämplas 
med företagsid, tidpunkt för registrering samt när 
arbetet skall vara klart. 
En kalenderfunktion hanterar helger, röda dagar 
och special såsom inarbetade timmar.
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Uppgifter om programmet

Genom att markera en anmälan tillsammans med 
ansvarig reparatör och uppdatera skapas en ser-
viceorder kopplad till vald reparatör som skrivs ut 
automatiskt eller manuellt vid senare tillfälle.

Man kan få utskrifter per ansvar eller totalt med 
både aktuella och historiska anmälningar.

Följande uppgifter visas i programmet:
- Personnummer
- Telefon Bostad
- Mobil
- Geografi  (Omr/RegF/Huskropp/Objekt)
- Person / namn
- Adress
- Läge
- Anmälare (kan vara annan än hyresgäst)
- Felbeskrivning
- Syssla
- Kategori
- Telefon Anmälare
- Mobil Anmälare
- Tillgänglighet
- Husdjur
- Tidgaranti
- Debiteras
- Huvudnyckel
- Jour registrering
- Underhållsåtgärd

Funktioner i programmet

   Anmälan

   Utfört underhåll

   Utförda reparationer

   Tilldelning

   Utskrifter

Serviceanmälan kan med fördel integreras med penntids modulen där varje reparatör förses med en 
handdator med skanner som läser av start och stopp streckkoder på serviceordern.


