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S A T I Ş  S O N R A S I  S E R V İ S



Müşteri Memnuniyetini Artırın

Womtech, satış sonrası vermiş olduğunuz teknik destek ve garanti süreçlerinin tamamlanabilmesi 
için teknik servis hizmetlerinin etkin yönetilebilmesini sağlar.

Satış sonrasında müşteri memnuniyetinin ve rekabet koşul-
larının ne kadar önemli olduğunun her zaman farkındayız. 
Bu nedenle sadece satış otomasyonu değil, satış sonrası 
süreçlerinizi de yönetebilmeniz amacı ile Womtech kullan-
manızı öneriyoruz. Womtech size sadece bir teknik servis 
yazılımı değil, aynı zamanda müşterilerinizin bir satış sonrası 
hizmet memnuniyetini yönetebileceğiniz uygulamalar 
sunuyor. CRM uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olan 
satış sonrası süreçler müşteri sadakatini ve memnuniyetini 
artırarak, servis sonrası oluşan zaman ve maliyet kayıplarını 
en aza indiriyor. 

Mevcut Müşteri Portföyünüzü Yönetin

Mevcut müşteri portföyüne hizmet verirken, satış sonrasın-
da oluşan teknik servis taleplerine ve daha önceki servis  
kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Geçmişi analiz edebildiğiniz bu 
hızlı ve kolay yapıda, müşteri sorunlarını pratik bir şekilde 
gidererek, mevcut müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. 
Ayrıca bu memnuniyeti tüm kullanıcılar ile paylaşmanız 
mümkün. Teknolojinin diğer adı Womtech ile sadık  
müşterilerinizi mutlu edin, yeni müşteriler kazanın!

Hizmet Süreçlerinizi İyileştirin

Womtech iş yapış şekillerinizi geliştirir, iş süreçlerinizi 
iyileştirir ve daha iyi bir kontrol kurmanızı sağlar. Müşteriden 
gelen talepler sisteme girilir, sisteme girişi yapılan talepler 
görev atamasına dönüştürülür. Oluşturulan talep veya görev 
atamaları birim sorumlularına ve müşterilerinize 
bilgilendirme maili olarak gönderilebilir. Böylece talep ve 
görev atamalarını müşterileriniz ile etkin bir şekilde takip 
edebilirsiniz. Görev ataması sonrası hizmetin tamamlanması 
ile beraber, hizmet formlarına verilen servis bilgilerinin 
ayrıntılı bir şekilde girilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer müşter-
inizin teklife ihtiyacı var ise teklif verebilir, onaylanan 
tekli�erinizi LOGO’da sipariş �şlerine dönüştürebilirsiniz. 
Womtech  bilgilendirme  panosu servis  sayısı,  servis veril-
irken kullanılan parça bilgileri, işçilik toplamı gibi rakamsal 
ve istatistiki bilgiler içeren birçok veriye kolayca ulaşmanızı 
sağlar.

Ekran Görüntüleri

Şirketimizin geçmişi, Dr. Bruno Lange'in Berlin'de kendi adıyla 
altı çalışanı bulunan bir şirket kurduğu 1933 yılına kadar 
uzanıyor. Fotometre ve daha sonra küvet testleri gibi buluşlar 
analiz alanında devrim yaratarak derin kimya bilgisi olmadan 
bile kapsamlı analizler yapmayı mümkün kılmıştır.
Elektrokimya ve fotokimya alanında uzmanlaşmış bir Ameri-
kan şirketi olan HACH ile Dr. Bruno Lange 2004 yılında birleşer-
ek HACH LANGE'yi oluşturmuşlardır. Birleşen bu iki şirket tüm 
deneyimleri ile siz müşterilerimize hizmet etmektedir.
2009 yılında tanıştığımız İmgesoft Yazılım Evi, bu konuda ki 
hassasiyetimizin farkına vararak sunduğu Womtech yazılımı ile 
tüm dünyada 22 o�si olan �rmamızın Türkiye o�sine sağlıklı 
çözümler yarattı. Womtech Satış Sonrası Hizmetler Yazılımı 
sayesinde satış sonrasında en önemli konumuz olan sözleşme, 
süre takipleri, görev atama ve raporlamalarımızı çok rahat bir 
şekilde yapabilmekteyiz.

Endüstriyel ve Mobil hidrolik pompa - motor orjinal yedek 
parça stoğu ve tamiri servis hizmetlerini Türkiye genelinde  
vermekteyiz. Satış sonrası servis süreçlerimizdeki değişen 
ihtiyaçlarımız için yazılım arayışımız Womtech ile sonlanmış 
oldu. Talep, teklif, servis, bilgilendirme gibi birçok sürecimizi 
kolay bir şekilde takip etmeye başladık. MC Hidrolik olarak 
sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmamız sebebi ile 
satışla başlayan müşteri memnuniyetinin artarak satış 
sonrasında da devam edebilmesi için Womtech’i tercih ettik.

Ürün parkı özelliği sayesinde müşteri-ürün ilişkilerini takip 
edebilirsiniz,
Kategorilere göre müşteri takibi yapabilirsiniz, 
LOGO ile tam entegre çalışır, siparişlerinizi otomatik 
oluşturur. Bu sayede mükerrer veri girişini azaltabilirsiniz,
Müşteri servis hizmet taleplerini takip edebilirsiniz,
Teknik servis personelinize görev ataması yapabilir ve 
görev durumlarını kontrol edebilirsiniz,
Periyodik bakımları sözleşme ile entegre edebilir, takvim 
uygulaması ile servislerinizi yönetebilirsiniz,
Servis hizmetlerinin sonrasında oluşan servis kayıtlarını 
detaylı bir şekilde girebilir, servis maliyetlerini kontrol 
edebilirsiniz,
Sözleşme ve garanti takibi yapabilirsiniz,
Servis durumlarını, yolda geçen süreyi, periyodik bakımları 
ve teknik personel takibini yapabilirsiniz,
Mail ve SMS ile müşteri servislerinin bilgi akışını 
sağlayabilirsiniz,
Takvim özelliği sayesinde iş emirlerini saatlik, günlük, 
haftalık ve aylık olarak takip edebilirsiniz.

%100 LOGO ile entegre,
Microsoft Windows işletim sistemleri ile  tam uyumlu,
Microsoft SQL Server ile çalışabilme,
Mobil işletim sistemi desteği,
Sade ve işlevsel arayüzü ile hızlı, kolay kullanım imkanı,
Zengin ve düzenlenebilir raporlama sistemi,
Çoklu kullanıcı desteği,
Kullanıcı dostu arayüz,
Gra�k ve görsel raporlama,
Güvenli veritabanı mimarisi,
Detaylı yetkilendirme özelliği.

Neden Womtech??
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Referanslar 

Teknik Özellikler

Temel Ürün Özellikleri
% 100 Windows ve Android desteği

Çok kullanıcı desteğiYetkilendirilebilir arayüz

Kullanıcı dostu arayüzKolay kurulum ve kolay kullanım

Güvenli veritabanı mimarisi Zengin raporlama


