Şikayet Yönetimi

Ürün
Grubu

[X] Fusion@6
[X] Fusion@6 Standard

Kategori

[X] Yeni Fonksiyon

Versiyon

@6

Önkoşulu
Uygulama

CRM Modülünün Müşteri Şikayetleri takibine yönelik bölümüdür. Bu fonksiyonlar ile,
toplam kalite yönetiminin en önemli konusu olan müşteri şikayet yönetimi,
kolaylaştırılmış, kayıt altına alınmış ve otomatize edilmiştir.
Bu bölümde, müşterilerin şikayetleri kayıt edilebilmekte, otomatik delegasyon ile
müşteri temsilcilerine atanabilmekte, şikayetlerle ilgili yapılan aktiviteler, müşteri
temsilcisi tarafından girilip takip edilebilmekte, zamanında kapanan/kapanmayan,
müşteri temsilcilerinde bekleyen gecikmiş/açık/kapanmış şikayetlere ait genişletilmiş
raporlarla, tam anlamıyla şikayet yönetimi yapılabilmektedir.

1.

Müşteri Şikayet Kayıtları

Müşterilerden gelen şikayetler ile ilgili kayıtların girildiği bölümdür. Bu bölümde
tanımlamaların yapılabilmesi için öncelikle şikayeti ileten her bir müşteri için
Cari\Kayıt\Cari Hesap Kayıtları bölümünden Cari Hesap Kartı tanımlanmalıdır.
Müşteri Kodu
Şikayet kaydı açılan müşteri için, tanımlı cari hesap kaydına ait cari kodun girildiği
alandır.
Müşteri Şikayet Kayıtları; Müşteri Kartı, Şikayet Bilgileri, Şikayet Aktivite Bilgileri
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1.1

Müşteri Kartı

Şikayet kaydı girilecek müşteriye ait genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Bu
bölümdeki alanlar cari hesap kayıtlarından gelmektedir. Cari hesap kayıtlarında eğer
bu alanlarda tanımlama yapıldı ise bu bölüme de bilgiler otomatik gelmektedir, eğer
tanımlama yapılmadı ise bu ekrandan bilgi girişi yapılabilmektedir.

Cari İsim
Müşterinin isminin yada şirket ünvanının tanımlandığı alandır.
Adres
Müşteriye ait adres bilgisinin tanımlandığı alandır.
İlçe/İl
Müşteriye ait ilçe/il bilgisinin tanımlandığı alandır.
Ülke Kodu
Müşterinin ülke kodunun tanımlandığı alandır.
Telefon/Faks
Müşterinin telefon/faks bilgisinin tanımlandığı alandır.
Vergi Dairesi/No
Müşteriye ait vergi dairesi ve vergi numarasının tanımlandığı alandır.
Posta Kodu
Müşterinin posta kodunun tanımlandığı alandır.
Email
Müşterinin e-mail bilgisinin tanımlandığı alandır.
Web Adresi
Müşteriye ait web adresinin tanımlandığı alandır.
Grup Kodu
Müşterinin rapor amaçlı kullanılabilen, grup kodunun girildiği alandır. Bu alanda
yapılan tanımlamalara göre müşteriler gruplandırılabilmekte ve bu alanlara göre kısıt
verilerek rapor alınabilmektedir.
Kod-1,2,3,4,5
Müşterinin rapor amaçlı kullanılabilen kod-1,2,3,4,5 bilgilerinin girilebildiği alanlardır.
Bu alanda yapılan tanımlamalara göre müşteriler gruplandırılabilmekte ve bu alanlara
göre kısıt verilerek rapor alınabilmektedir.
Kullanıcı Tanımlı Alanlar
Müşteri Kartı bölümündeki alanlara ek olarak rapor amaçlı yeni sahalar
eklenebilmektedir. Bu sahaların öncelikle Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Serbest
Tanımlamalar bölümünden tanımlaması yapılmalıdır. Bu bölümde yapılan
tanımlamalara göre Kullanıcı Tanımlı Alanlar’ın sol tarafındaki “+” tuşuna basılarak
eklenen ek sahalar izlenebilmektedir. Ve bu sahalara veri girişi yapılabilmektedir.
Serbest Tanımlamalardan eklenen yeni sahanın “Müşteri Kartı” ekranında
görülebilmesi için saha tanımlandıktan sonra, saha tablo eşleştirmesi Cari bölümünden
yapılmalıdır.

Kullanıcı Tanımlı Alanlara saha eklenmesi ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Parametre Kayıtları\Genel Parametreler\Serbest Tanımlamalar.
Müşteri Kartı ekranının sağ tarafındaki bölümden ilgili müşteri kartına resim ya da
dosya eklenebilmektedir.
Resim-dosya ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları
Kullanımı/Resim, Dosya Ekleme.

1.2

Şikayet Bilgileri

Müşteriden ne konuda bir şikayet geldiği ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı
bölümdür.
Şikayet Bilgileri; Temel Bilgiler, Kullanıcı Tanımlı Sahalar ve Şikayet Listesi olmak
üzere üç bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sol tarafındaki “+” tuşuna basıldığı
zaman ilgili bölümün içeriği açılmaktadır. Hangi bölümün detayı ekranda görülmek
isteniyorsa ilgili bölümün solundaki “+” tuşuna basılmalıdır.

1.2.1 Temel Bilgiler
Müşteriden ne türde bir şikayet geldiği ya da şikayetin konusu hakkında detay
bilgilerin girilebildiği bölümdür.

Bu bölümde müşterinin şikayetçi olduğu konu hakkında detay bilgi girişi
yapılabilmektedir.
Şikayet Kodu
Tanımlanan şikayet kaydına ait kodun girildiği alandır. Bu alan kullanıcı tarafından
girilebilir ya da şikayet parametrelerinde gerekli tanımlamalar yapılarak, şikayet kodu
program tarafından otomatik olarak getirtilebilmektedir.
Şikayet kodunun program tarafından otomatik atanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet
Parametreleri\Şikayet Genel.
Şikayet Tarihi
Şikayetin müşteriden hangi tarihte geldiğinin belirtildiği alandır.
Şikayet Konusu
Müşterinin hangi konuda şikayetçi olduğunun belirtildiği alandır.
Şikayet Açıklama
Müşteri tarafından şikayet edilen konunun detayının açıklama olarak girildiği alandır.
Şikayet Grup Kodu
Müşterilerden gelen şikayetler, Şikayet Grup Kodu başlığı ile kendi aralarında
gruplandırılabilmekte ve daha sonra bu alana göre raporlanabilmektedirler. Örneğin
ürün ile ilgili şikayetler, alınan hizmet ile ilgili şikayetler gibi. İlgili şikayet kaydının
rapor amaçlı grup kodu bu alana girilmelidir.
Proje Kodu
Eğer proje takibi uygulaması kullanılıyorsa ilgili proje kodu bu alana girilmelidir.
Proje Takibi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe\Kayıt\Proje Kodu
Girişi.
Durumu
Şikayetin anlık durumunun izlenebildiği alandır. Bir şikayet kaydı ilk açıldığı zaman
durumu otomatik “Açık” olarak gelmektedir. Eğer ilgili şikayet kaydı “Şikayet
Kapatma” bölümünden kapatıldı ise durumu alanı otomatik “Kapalı” olarak gelecektir.
Bu alan izleme amaçlı olup kullanıcılar tarafından müdahale edilememektedir.

Kapanış Tarihi
Eğer ilgili şikayet kaydı “Şikayet Kapatma” bölümünden kapatıldı ise şikayetin
kapatıldığı tarih bu alana program tarafından atanmaktadır. Bu alan izleme amaçlı
olup kullanıcılar tarafından müdahale edilememektedir.
İlgilenen Müş. Tem.
İlgili şikayet kaydı için atanan müşteri temsilcisinin kullanıcı kodunun ve isminin
izlenebildiği alandır.
Herbir şikayet kaydı için bir müşteri temsilcisi, yapılan tanımlamalara göre şikayet
kaydına otomatik atanmaktadır. Böylece hangi şikayet kaydının hangi müşteri
temsilcisine delege edildiği izlenebilmektedir. Herbir müşteri temsilcisi bir netsis
kullanıcısına karşılık gelmektedir. Bu nedenle gelen şikayet ve şikayet ile ilgili yapılan
aktivite kayıtları ile ilgilenen herbir müşteri temsilcisi için Kullanıcı İşlemleri
modülünden kullanıcı tanımlanmalıdır. Bu alan izleme amaçlı olup kullanıcılar
tarafından müdahale edilememektedir.
Şikayet kaydına otomatik atanacak müşteri temsilcisi ile ilgili tanımlamalar için bakınız
Crm\Kayıt\Şikayet\Cari\Müşteri Temsilcisi Tanımlama.
Delege Durumu
Şikayetin durum kodunun ve açıklamasının izlenebildiği alandır. Şikayet durum kodları
şikayet parametrelerinden tanımlanmaktadır. Şikayet durum kodlarının tanımlanması
ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel
Parametreler\Şikayet Parametreleri\Şikayet Durum Kodları.
Şikayet kayıtları kullanıcılar tarafından belirlenen durum kodları ile
gruplandırılabilmekte ve daha sonra bu grup kodlarına göre rapor alınabilmektedir.
Örneğin yeni şikayet, devam eden şikayet yada kapanmış şikayet gibi. Ya da bazı
şikayetler şikayetin geliş şekline görede gruplandırılabilmektedir; bayiden gelen
şikayetler, direkt müşteriden gelen şikayetler gibi. Yeni bir şikayet kaydı yapıldığı
zaman istenilen bir durum kodu, program tarafından Şikayet Parametrelerindeki
tanımlamalara göre otomatik atanmaktadır.
Bu alan izleme amaçlı olup kullanıcılar tarafından müdahale edilememektedir.
Durum kodunun otomatik olarak atanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet
Parametreleri\Şikayet Genel.
Kap. Gereken Tarih
Firmanın kendisine iletilen şikayetleri prensip olarak kaç günde çözümlemesi gerektiği
şikayet parametrelerinde gün cinsinden tanımlanmaktadır. Şikayet kaydının girildiği
tarih olan Şikayet Tarihi’ne parametrelerde tanımlanan Şikayet Karşılama Süresi
(Gün) eklenerek şikayetin kapatılması gereken tarih bulunmakta ve “Kap.Gereken
Tarih” alanına atanmaktadır. Kullanıcılar böylece hangi şikayetin gününden önce
kapatıldığı, hangi şikayetin tahmini kapatılma gününde kapatıldığı yada hangi
şikayetin gününden sonra kapatıldığı ile ilgili rapor alabilmektedirler. Bu alan izleme
amaçlı olup kullanıcılar tarafından müdahale edilememektedir.
Şikayet Karşılama Süresi’nin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet
Parametreleri\Şikayet Genel.
Kapanış Açıklaması
Eğer ilgili şikayet kaydı “Şikayet Kapatma” bölümünden kapatıldı ise kapatma
sırasında girilen açıklama bilgisinin izlenebildiği alandır. Bu alan izleme amaçlı olup
kullanıcılar tarafından müdahale edilememektedir.

1.2.2 Kullanıcı Tanımlı Sahalar
Şikayet Bilgileri ekranındaki alanlara ek olarak rapor amaçlı yeni sahalar
eklenebilmektedir. Bu sahaların öncelikle Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Serbest
Tanımlamalar bölümünden tanımlaması yapılmalıdır. Bu bölümde yapılan
tanımlamalara göre Kullanıcı Tanımlı Sahalar’ın sol tarafındaki “+” tuşuna basılarak
eklenen ek sahalar izlenebilmektedir. Ve bu sahalara veri girişi yapılabilmektedir.

Serbest Tanımlamalardan eklenen yeni sahanın “Şikayet Bilgileri” ekranında
görülebilmesi için saha tanımlandıktan sonra, saha tablo eşleştirmesi “Şikayet”
bölümünden yapılmalıdır.
Kullanıcı Tanımlı Alanlara saha eklenmesi ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Parametre Kayıtları\Genel Parametreler\Serbest Tanımlamalar.

1.2.3 Şikayet Listesi
Müşteriye ait şikayet kayıtlarının seçilen seçeneklere göre tamamının yada bir
kısmının grid ekranda izlenebildiği bölümdür.

Açık
Açık seçeneğinin işaretlenmesi ile grid ekranda sadece Durumu “Açık” olan şikayet
kayıtları görülebilecektir.
Kapalı
Kapalı seçeneğinin işaretlenmesi ile grid ekranda sadece Durumu “Kapalı” olan şikayet
kayıtları görülebilecektir.
Hepsi
Hepsi seçeneğinin işaretlenmesi ile grid ekranda Durumu hem “Açık” hemde “Kapalı”
olan şikayet kayıtları birarada görülebilecektir.

1.2.4 Araç Çubuğu İşlemleri
Şikayet Bilgileri ekranının üst kısmında bulunan “Şikayet Yönlendirme”, “Şikayet
Kapatma” ve “Şikayet Müşteri Kodu Değiştirme” bölümlerinde şikayet kayıtları ile ilgili
bazı işlemler yapılabilmektedir.

1.2.4.1

Şikayet Yönlendirme

Bu bölümde, bir müşteri temsilcisine delege edilmiş şikayet kaydının başka bir müşteri
temsilcisine aktarılması ve istenilirse şikayetin durum kodunun değiştirilmesi
sağlanmaktadır. Hangi şikayet kaydı ile ilgili işlem yapılacaksa alttaki gridden o
şikayet kaydı seçilmeli ve “Şikayet Yönlendirme” tuşuna basılmalıdır.

Müşteri Temsilcisi
İlgili şikayet kaydına atanması istenilen yeni müşteri temsilcisinin kodunun girildiği
alandır.
Durum Kodu
İlgili şikayet kaydının durum kodunun izlenebildiği ve istenilirse durum kodunun başka
bir durum kodu ile değiştirilebildiği alandır.
Yön. Açıklaması
Yapılan şikayet yönlendirmesine ait açıklama bilgisinin girilebildiği alandır.
Şikayet Yönlendirme ekranın üst kısmında hangi şikayet koduna ait işlem yapıldığı,
ilgili şikayet kaydının değişiklik yapılmadan önce hangi müşteri temsilcisine ait olduğu
ve ilgili şikayet kaydının konusu izlenebilmektedir.

“Tamam” tuşuna basılması ile değişiklik işlemleri yapılmakta, “İptal” tuşuna basılması
ile de işlemden vazgeçilebilmektedir.
“Tamam” tuşuna basılması ile “Yönlendirme işlemi sonucunda şikayete ait sistemdeki
aktiviteler kapatılacaktır” şeklinde bir uyarı mesajı gelecek ve bu mesajın onaylanması
ile ilgili şikayete ait aktivite kayıtları program tarafından kapatılarak şikayet
yönlendirme işlemi tamamlanacaktır.

1.2.4.2

Şikayet Kapatma

Bu bölümde, kaydedilmiş bir şikayet kaydının kapatılması işlemi yapılabilmektedir.
Hangi şikayet kaydı kapatılmak isteniyorsa alttaki gridden o şikayet kaydı çift
tıklatılarak “Şikayet Kapatma” tuşuna basılmalıdır.

Kapatma Tarihi
İlgili şikayet kaydının hangi tarih itibari ile kapatılacağının belirtildiği alandır.
Açıklama
Kapatılacak şikayet kaydı ile ilgili açıklama bilgisinin girileceği alandır.
“Tamam” tuşuna basılması ile işlem başlatılacak, “İptal” tuşuna basılması ile işlemden
vazgeçilebilecektir.
“Tamam” tuşuna basılması ile “Şikayet ve şikayete ait açık aktiviteler kapatılacaktır.
Eminmisiniz? ” şeklinde bir uyarı mesajı gelecek ve bu mesajın onaylanması ile
şikayet ile ilgili aktiviteler de program tarafından kapatılarak şikayet kaydının
kapatılması işlemi tamamlanacaktır. “Şikayet Kapatma” ekranının üst bölümünde
işlem yapılan şikayet kaydının kodu ve konusu izlenebilmektedir.

1.2.4.3

Şikayet Müşteri Kodu Değiştirme

Bu bölümde kayıtlı bir şikayetin müşteri kodu, başka bir kod ile değiştirilebilmektedir.
Hangi şikayet kaydının müşteri kodu değiştirilmek isteniyorsa, alttaki gridden ilgili
şikayet kaydı çift tıklatılarak “Şikayet Müşteri Kodu Değiştirme” tuşuna basılmalıdır.

“Şikayet Müşteri Kodu Değiştirme” ekranının üst bölümünde işlem yapılan şikayet
kaydının kodu ve konusu izlenebilmektedir.
Yeni Müşteri Kodu
Tanımlı bir şikayet kaydının müşteri kodunun hangi kod ile değiştirilmesi isteniyorsa
ilgili müşteri kodunun girileceği alandır. Bu alanda yazılan müşteri kodunun Cari
Modülde, Cari Hesap Kayıtlarında tanımlı olması gerekmektedir.

1.3

Şikayet Aktivite Bilgileri

Tanımlı şikayetler ile ilgili yapılan aktivite kayıtlarının izlenebildiği ekrandır.

Bu bölüm izleme amaçlı olup, kullanıcılar tarafından ekrandaki alanlara müdahele
edilememektedir. Şikayet ile ilgili yapılan aktivite kayıtları Müşteri Şikayet
Takibi\Aktivite Kayıtları bölümünden yapılmaktadır.
Şikayet kaydı ile ilgili aktivite kayıtlarının tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Kayıt\Şikayet\Müşteri Şikayet Takibi/Aktivite Kayıtları.

2.

Müşteri Şikayet Takibi/Aktivite Kayıtları

Bu bölüm, müşteri temsilcisinin şikayet takibi yapabilmesine yöneliktir. Müşteri
temsilcisi, kendisine delege edilen şikayetleri bu bölümde izleyebilir ve bu şikayetler
ile ilgili yaptığı aktiviteleri kayıt edebilir.
Müşteri temsilcilerinin üzerinde hangi şikayet kayıtlarının delege olduğunun detaylı
takibi yapılmak isteniyorsa, her müşteri temsilcisi için kullanıcı işlemleri modülünde
ayrı kullanıcı tanımlanmalıdır.
Kullanıcı tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri\Kayıt\Kullanıcı
Kayıtları.
Müşteri temsilcisi, kendisine ait kayıtları programa kendi kullanıcı adı ile girerek
yapmalıdır.
Müşteri Temsilcisi alanında, müşteri temsilcisine ait kullanıcı kodu belirtildiğinde,
delege olan şikayet kayıtları ekrana gelmektedir.
Müşteri Şikayet Takibi/Aktivite Kayıtları; Müşteri Şikayetleri ve Müşteri Şikayet
Aktivite Kayıtları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

2.1

Müşteri Şikayetleri

Müşteri Şikayet Kayıtları bölümünden tanımlanan herbir şikayet kaydı otomatik olarak
bir müşteri temsilcisine delege edilmektedir. Böylece sistemde, müşteri temsilcisine
delege edilmemiş şikayet kaydı bulunmamaktadır. Müşteri Temsilcisi, şikayeti
müşteriden ilk alan ve kaydını yapan ya da kayıtlı bir şikayet ile ilgilenmesi için
kendisine şikayet delege edilmiş kişidir.
Müşteri temsilcilerinin şikayetlere otomatik atanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Kayıt\Şikayet\Cari\Müşteri Temsilcisi Tanımlama.

Şikayet Kodu
İlgili müşteri temsilcisine delege edilmiş ve aktivite kaydı tanımlanacak şikayet
kodunun izlenebildiği alandır.
Delege Durumu
Bir müşteri temsilcisine delege edilmiş şikayetin durum kodunun ve açıklamasının
izlenebildiği alandır. Şikayet durum kodları şikayet parametrelerinden
tanımlanmaktadır. Şikayet durum kodlarının tanımlanması ile ilgili detay bilgi için
bakınız Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet
Parametreleri\Şikayet Durum Kodları.
Şikayet kayıtları kullanıcılar tarafından belirlenen durum kodları ile
gruplandırılabilmekte ve daha sonra bu grup kodlarına göre rapor alınabilmektedir.
Örneğin yeni şikayet, devam eden şikayet ya da kapanmış şikayet gibi. Ya da bazı
şikayetler şikayetin geliş şekline görede gruplandırılabilmektedir; bayiden gelen
şikayetler, direkt müşteriden gelen şikayetler gibi. Yeni bir şikayet kaydı yapıldığı
zaman istenilen bir durum kodu, program tarafından Şikayet Parametrelerindeki
tanımlamalara göre otomatik atanmaktadır.
Durum kodunun otomatik olarak atanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet
Parametreleri\Şikayet Genel.
Bu alana otomatik olarak gelen durum kodu istenirse kullanıcı tarafından başka bir
durum kodu ile değiştirilebilmektedir. “Delege Durumu” alanına müdahale edilebilmesi
için Müşteri Temsilcisi alanındaki koda ait kullanıcı adı ile programa giriş yapılmalıdır.
Çünkü şikayetlerin kime delege edildiği detaylı takip edilmek isteniyorsa herbir
müşteri temsilcisi için Kullanıcı İşlemleri modülünde ayrı kullanıcı tanımlanmalıdır.
Müşteri Temsilcisi alanındaki kod dışındaki bir kullanıcı ile programa giriş yapıldı ise bu
alana müdahale edilememektedir.
Delegasyon Tarihi
İlgili şikayetin müşteri temsilcisine hangi tarihte delege edildiğinin izlenebildiği alandır.
Bu alana günün tarihi otomatik olarak atanmakta istenirse kullanıcı tarafından
değiştirilebilmektedir. Bu alana müdahale edilebilmesi için Müşteri Temsilcisi
alanındaki koda ait kullanıcı adı ile programa giriş yapılmalıdır. Çünkü şikayetlerin
kime delege edildiği detaylı takip edilmek isteniyorsa herbir müşteri temsilcisi için
Kullanıcı İşlemleri modülünde ayrı kullanıcı tanımlanmalıdır. Müşteri Temsilcisi
alanındaki kod dışındaki bir kullanıcı ile programa giriş yapıldı ise bu alana müdahale
edilememektedir.
Açıklama

Müşteri temsilcisine delege edilen şikayet kaydı ile ilgili açıklama bilgisinin
girilebileceği alandır. Bu alana müdahale edilebilmesi için Müşteri Temsilcisi alanındaki
koda ait kullanıcı adı ile programa giriş yapılmalıdır. Çünkü şikayetlerin kime delege
edildiği detaylı takip edilmek isteniyorsa herbir müşteri temsilcisi için Kullanıcı
İşlemleri modülünde ayrı kullanıcı tanımlanmalıdır. Müşteri Temsilcisi alanındaki kod
dışındaki bir kullanıcı ile programa giriş yapıldı ise bu alana müdahale
edilememektedir.
Güncel Delege
Bu seçeneğin işaretlenmesi ile alttaki grid ekranına ilgili müşteri temsilcisinin o an
üzerinde delege olan şikayet kayıtları gelecektir.
Geçmişte Delege
Bu seçeneğin işaretlenmesi ile alttaki grid ekranına ilgili müşteri temsilcisinin eskiden
üzerinde delege olan şikayet kayıtları gelecektir. Bu şikayet kayıtları artık o müşteri
temsilcisinin üzerinde delege değildir, şikayet yönlendirme işlemi ile başka bir müşteri
temsilcisine delege edilmiştir.
Şikayet yönlendirme ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Şikayet\Müşteri Şikayet
Kayıtları\Şikayet Bilgileri\Şikayet Yönlendirme.
Hepsi
Bu seçeneğin işaretlenmesi ile alttaki grid ekranına ilgili müşteri temsilcisine hem o an
delege olan hem de eskiden delege olmuş şikayet kayıtları bir arada gelecektir.

2.1.1 Kullanılan Özel Tuşlar

Detay İzleme
İlgili şikayet kaydının üzerinde iken sağ tuşa basıldığı zaman o şikayete ait detay
bilgilere ulaşılabilmektedir.
Gönder
Gönder seçeneği ile grid ekranındaki bilgiler excel, world, calculator ve writer
programlarına aktarılabilmektedir.
Gönder seçeneği ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş\Kayıt Ekranları
Kullanımı\Grid\Bilgi Gönderimi.

2.2

Müşteri Şikayet Aktivite Kayıtları

Müşteriden gelen şikayetler ile ilgili olarak birtakım aktiviteler gerçekleştirildi ise bu
bölümde aktivitelerin tanımlaması yapılabilmektedir. Aktiviteler; müşteriden gelen
şikayete karşılık, müşteri temsilcisi ya da onun görevlendirdiği başka bir kişi
tarafından yapılan faaliyetlerdir. Satın aldığı üründen şikayetçi olan bir müşteri ile
telefonda konuşmak, müşteriyi ofisinde ziyaret etmek ya da şikayetine karşılık
müşteriye e-mail gönderilmesi şikayet ile ilgili yapılan aktivitelere örnek gösterilebilir.
Müşteri Şikayet Aktivite Kayıtları; Temel Bilgiler, Kullanıcı Tanımlı Sahalar ve Aktivite
Listesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sol tarafındaki “+”
tuşuna basıldığı zaman ilgili bölümün içeriği açılmaktadır. Hangi bölümün detayı
ekranda görülmek isteniyorsa ilgili bölümün solundaki “+” tuşuna basılmalıdır.

2.2.1 Temel Bilgiler
Şikayetler ile ilgili yapılan aktivitelerin tanımlandığı bölümdür.

Aktivite No
Tanımlanan aktivite kaydına ait kodun girildiği alandır. Bu alan kullanıcı tarafından
girilebilir ya da şikayet parametrelerinde gerekli tanımlamalar yapılarak, aktivite kodu
program tarafından otomatik olarak getirtilebilmektedir.
Aktivite kodunun program tarafından otomatik atanması ile ilgili detay bilgi için
bakınız Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet
Parametreleri\Şikayet Genel.
Tarih

Aktivitenin hangi tarihte yapıldığının belirtildiği alandır.
Aktivite Tipi
İlgili aktivitenin tipinin ve açıklamasının izlenebildiği alandır. Aktivite tipleri şikayet
parametrelerinden tanımlanmaktadır.
Aktivite Tiplerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Parametre
Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet Parametreleri\Şikayet Aktivite
Tipleri.
Tanımlanan aktiviteler kullanıcılar tarafından belirlenen aktivite tipleri ile
gruplandırılabilmekte ve tanımlanan aktivite tiplerine göre rapor alınabilmektedir.
Örneğin müşteri ziyareti, telefonla müşterinin aranması, e-mail gönderilmesi gibi
aktivite tipleri tanımlanabilmektedir.
Yeni bir aktivite kaydı yapıldığı zaman istenilen bir aktivite tipi, program tarafından
Şikayet Parametrelerindeki tanımlamalara göre otomatik atanmaktadır.
Aktivite tipinin otomatik atanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Parametre
Kayıtları\Parametreler\Genel Parametreler\Şikayet Parametreleri\Şikayet Genel.
Program tarafından atanan aktivite tipi istenilirse kullanıcı tarafından başka bir aktivite
tipi ile değiştirilebilmektedir.
Müşteri Temsilcisi
Aktiviteyi yapan müşteri temsilcisinin izlenebildiği alandır.
Durumu
Aktivitenin durumunun izlenebildiği alandır. Bir aktivitenin kaydı ilk yapıldığı zaman
Durumu “Açık” olarak gelmektedir. Eğer şikayet ile ilgili yapılan aktivite tamamlandı
ise Durumu alanı “Kapalı” olarak seçilmelidir böylece ilgili aktivite kapatılmış olacaktır.
Aktivite Konusu
Şikayet ile ilgili nasıl bir faaliyet yapıldığının yani aktivitenin konusunun ne olduğunun
tanımlandığı alandır.
Açıklama
Yapılan aktivite ile ilgili detay açıklama bilgisinin girilebileceği alandır.
Süre Tipi (Dakika/Saat/Gün)
Yapılan aktivitenin ne kadar sürede tamamlandığı ile ilgili olarak baz alınacak zaman
biriminin (dakika,saat,gün) belirtildiği alandır.
Süresi
Yapılan aktivitenin, Süre Tipi alanında belirtilen zaman birimine göre ne kadar
sürdüğünün belirtildiği alandır. Örneğin bir şikayet kaydına karşılık yapılan müşteri
ziyaretinin 1 saat sürdüğü bilgisi bu alanda belirtilebilmektedir.

2.2.2 Kullanıcı Tanımlı Sahalar
Müşteri Şikayet Aktivite Kayıtları ekranındaki alanlara ek olarak rapor amaçlı yeni
sahalar eklenebilmektedir. Bu sahaların öncelikle Crm\Kayıt\Parametre
Kayıtları\Serbest Tanımlamalar bölümünden tanımlaması yapılmalıdır. Bu bölümde
yapılan tanımlamalara göre Kullanıcı Tanımlı Sahalar’ın sol tarafındaki “+” tuşuna
basılarak eklenen ek sahalar izlenebilmektedir. Ve bu sahalara veri girişi
yapılabilmektedir.

Serbest Tanımlamalardan eklenen yeni sahanın “Müşteri Şikayet Aktivite Kayıtları”
ekranında görülebilmesi için saha tanımlandıktan sonra, saha tablo eşleştirmesi
“Şikayet” bölümünden yapılmalıdır.
Kullanıcı Tanımlı Sahalara saha eklenmesi ile ilgili detay bilgi için bakınız
Crm\Parametre Kayıtları\Genel Parametreler\Serbest Tanımlamalar.

2.2.3 Aktivite listesi
Müşteri Şikayet Aktivite Kayıtları bölümünden girilen aktivite kayıtlarının seçilen
seçeneklere göre tamamının yada bir kısmının grid ekranda izlenebildiği bölümdür.

Açık
Açık seçeneğinin işaretlenmesi ile grid ekranda sadece Durumu “Açık” olan aktivite
kayıtları görülebilecektir.
Kapalı
Kapalı seçeneğinin işaretlenmesi ile grid ekranda sadece Durumu “Kapalı” olan
aktivite kayıtları görülebilecektir.
Hepsi
Hepsi seçeneğinin işaretlenmesi ile grid ekranda Durumu hem “Açık” hemde “Kapalı”
olan aktivite kayıtları birarada görülebilecektir.

3.

Şikayet Grup Tanımlama

Müşterilerden gelen şikayetler, Şikayet Grup Kodu ile kendi aralarında
gruplandırılabilmekte ve daha sonra bu grup kodlarına göre rapor alınabilmektedir.
Örneğin ürün ile ilgili şikayetler, alınan hizmet ile ilgili şikayetler ya da ürünün arızalı
çıkması ile ilgili şikayetler gibi. Şikayet Grup Tanımlama bölümünden tanımlanan
şikayet grup kodları Müşteri Şikayet Kayıtları bölümünde “Şikayet Grup Kodu” alanına
girilmektedir. Şikayetler ile ilgili grup kodlarının tanımlaması bu bölümden
yapılabilmektedir.

Grup Kodu
Tanımlanacak şikayet grup kodunun girildiği alandır. Her bir grup için kod tek
olmalıdır tekrarlanamaz.
Açıklama
Tanımlanacak grup kodunun açıklamasının girildiği alandır.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanacak grup kodunun hangi işletmelerde görülmek istendiğinin belirtildiği
alandır. Eğer grup kodu, tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1”
değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanacak grup kodunun hangi şubelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer grup kodu tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde Ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman bu alan aktif gelmektedir.
Tanımlanacak olan grup kodunun, hangi şubelerde hariç tutulması istendiğinin
belirtildiği alandır.

4.

Cari\Müşteri Temsilcisi Tanımlama

Üzerine şikayet delege edilen her bir Müşteri temsilcisi programda bir netsis
kullanıcına karşılık gelmektedir. Eğer müşterilerden gelen şikayetlerin müşteri
temsilcisi bazında detaylı takibi yapılmak isteniyorsa, her müşteri temsilcisi için
kullanıcı işlemleri modülünde bir kullanıcı açılmalıdır.
Kullanıcı tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri\Kayıt\Kullanıcı
Kayıtları.
Böylece müşteri temsilcileri kendilerine ait kullanıcı adı ile programa girecek ve
kendilerine ait kod ile şikayet ve aktivite tanımlamalarını yapabilecektir.
Müşteri Şikayet Kayıtları bölümünden tanımlanan herbir şikayet otomatik olarak bir
müşteri temsilcisine delege olmaktadır. Bu bölümde, hangi cari hesaba ait şikayet
kaydı yapılırken, hangi müşteri temsilcisinin otomatik atanacağının tanımlaması
yapılmaktadır.

Kod Türü
Bu alanda seçilen kod türüne göre müşteri temsilcisi ataması yapılacaktır.
Cari Kod
Kod Türü alanında “Cari Kod” seçildiği zaman Kod alanında verilen cari koda eşit olan
şikayet kayıtları için ilgili Müşteri Temsilcisi atanacaktır. Örneğin cari kodu “001” olan
cari hesaplar için şikayet kaydı girildiği zaman o kayda, Müşteri Temsilcisi alanında
belirtilen kod atanacaktır.
Kod 1,2,3,4,5
Kod Türü alanında cari hesap kayıtlarında tanımlı olan kod 1,2,3,4,5 alanlarından biri
seçildiği zaman, belirtilen koda eşit olan şikayet kayıtları için ilgili müşteri temsilcisi
atanacaktır. Örneğin Cari Hesap kartında kod2 alanı “01” olan cari hesaplar için
şikayet kaydı girildiği zaman o kayda, Müşteri Temsilcisi alanında belirtilen kod
atanacaktır.
Grup Kodu
Grup kodu alanında cari hesap kayıtlarında tanımlı olan grup kodu seçildiği zaman,
belirtilen koda eşit olan şikayet kayıtları için ilgili müşteri temsilcisi atanacaktır.
Örneğin Cari Hesap kartında grup kodu alanı “10” olan cari hesaplar için şikayet kaydı
girildiği zaman o kayda, Müşteri Temsilcisi alanında belirtilen kod atanacaktır.

Genel
Cari kodu ve rapor kodu alanlarından (grup kodu, kod1,2,3,4,5) hiçbirisinde
tanımlama yapılmadan müşteri temsilcisi atanmak istendiğinde işaretlenmesi gereken
seçenektir.
Örneğin cari hesap; cari kodu,kod1,2,3,4,5 alanlarında yapılan tanımlamaların
hiçbirine uymuyorsa ilgili cari hesabın şikayet kaydına genel seçeneğinde belirtilen
müşteri temsilcisi atanacaktır.
Serbest
Serbest seçeneği seçildiği zaman “Geçerli Cariler” bölümünden, cari hesap
kayıtlarındaki diğer alanlardan (Cari Kod/Kod 1,2,3,4,5/Grup Kodu alanları hariç) kısıt
verilebilmektedir.
Örneğin cari hesap kartında “Cari İl” alanı “İzmir” olan cari hesaplar için şikayet kaydı
girildiği zaman o kayda, Müşteri Temsilcisi alanında belirtilen kod atanacaktır.
Kod
Bu alanda Kod türü alanında yapılan seçime göre ilgili kodun kayıtları için tanımlama
yapılacaktır. Örneğin Kod Türü alanında Grup Kodu seçeneği seçildi ise bu alana
tanımlama yapılacak grup kodunun değeri girilmelidir. Bu alanın sağ tarafındaki
rehberde kod türü alanında seçilen koda ait kayıtlar gelmektedir.
Müşteri Temsilcisi
Kod türü alanında belirtilen koda ait olan cari hesapların şikayet kayıtlarına atanacak
müşteri temsilcisinin kodunun girildiği alandır.
Eğer bir cari hesap için birden fazla koşulu karşılayan tanımlama yapıldı ise ilk yapılan
tanımlama geçerli olacaktır.

5.

Raporlar
5.1

Şikayet

Tanımlanan şikayet ve aktivite kayıtları ile ilgili raporların alınabildiği bölümdür.
Şikayet ile ilgili raporlar; Şikayet Yönetim Merkezi, Şikayet Listesi ve Müşteri
Temsilcisi Şikayet Listesidir.

5.1.1 Şikayet Yönetim Merkezi
Tanımlanan şikayet kayıtlarının ve şikayetlerin müşteri temsilcilerine dağılımlarının
grafiksel olarak raporunun alınabildiği bölümdür. Şikayet Yönetim Merkezi Raporu,
şikayetlerin özet dökümünün grafiksel olarak alınabildiği “Şikayet Özet Bilgileri” ile
şikayet ve müşteri temsilcisi olarak şikayetlerin durumunun grafiksel olarak
alınabildiği “Şikayet Durum Özet Bilgileri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Şikayet Özet Bilgileri ve Şikayet Durum Özet Bilgileri alanlarının sol tarafındaki “+”
tuşuna basılarak raporun detayının ekranda görülmesi sağlanabilmektedir.
Şikayet Özet Bilgileri

Şikayetler ile ilgili genel özet bilginin grafiksel olarak alınabildiği bölümdür.
Günü Geçmiş Açık Şikayetler
Müşteri Şikayet Kayıtlarında sistem tarihi, Kapatılması Gereken Tarih alanındaki tarihi
geçen ve durumu “Açık” olan şikayetlerdir.
Günü Geçmemiş Açık Şikayet
Müşteri Şikayet Kayıtlarında sistem tarihi, Kapatılması Gereken Tarih alanındaki tarihi
henüz geçmemiş ve durumu “Açık” olan şikayetlerdir.
Toplam Açık Şikayet
Toplam şikayet kayıtları içerisinde durumu “Açık” olan şikayetlerdir.
Toplam Kapalı Şikayet
Toplam şikayet kayıtları içerisinde durumu “Kapalı” olan şikayetlerdir.
Toplam Şikayet
Durumu “Açık” ve “Kapalı” olan tanımlı tüm şikayetlerin toplam sayısıdır.
Şikayet Durum Özet Bilgileri

Şikayet Durum Özet Bilgileri, Şikayet ve Müşteri Temsilcisi olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.
Şikayet
Şikayet kayıtlarının durumlarına göre hem grid alanda hemde grafiksel olarak
izlenebildiği bölümdür.
Açık
“Açık” seçeneği işaretlendiği zaman durumu “Açık” olan şikayet kayıtları, grafik
ekranda günü geçen ve geçmeyen şikayetler olarak ayrı ayrı izlenebilmektedir.
Kapalı
“Kapalı” seçeneği seçildiği zaman durumu ”Kapalı” olan şikayet kayıtları, grafik
ekranda günü geçen ve geçmeyen şikayetler olarak ayrı ayrı izlenebilmektedir.
Hepsi
“Hepsi” seçeneği seçildiği zaman durumu “Açık” ve “Kapalı” olan tüm sipariş kayıtları,
grafik ekranda günü geçen ve geçmeyen şikayetler olarak ayrı ayrı izlenebilmektedir.
Müşteri Temsilcisi
Şikayet Kayıtlarının, müşteri temsilcileri bazında dağılımının grafiksel olarak
gösterildiği bölümdür.

Grafik Seçimi
Şikayetlerin müşteri temsilcileri bazında dağılımının, Pasta Grafik ya da Çubuk Grafik
şeçeneklerinden hangi grafik şekli ile gösterilmek istendiğinin belirtildiği alandır.
Açık
Durumu “Açık” olan şikayet kayıtlarının grafiksel olarak gösterilmesi istendiğinde
işaretlenmesi gereken seçenektir.
Kapalı
Durumu “Kapalı” olan şikayet kayıtlarının grafiksel olarak gösterilmesi istendiğinde
işaretlenmesi gereken seçenektir.
Hepsi
Durumu “Açık” ve durumu “Kapalı” olan şikayet kayıtlarının birarada gösterilmesi
istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Şikayetler açık ve kapalı olarak gösterilirken aynı zamanda günü geçen ve günü
geçmeyen şikayetlerde ekranda izlenebilmektedir.
Şikayetlerin müşteri temsilcisi bazında grafiksel dağılımı gösterilirken her bir pasta
grafiği ya da çubuk grafiğinde müşteri temsilcilerinin şikayetlerin toplamına olan oranı
kıyaslanmaktadır.

5.1.1.1

Kullanılan Özel Tuşlar

Alttaki grid ekranda ilgili şikayet kaydı üzerinde çift tıklatılıp sağ tuşa basıldığı zaman
birtakım kısayol tuşları ile işlem yapılabilmektedir.
Şikayet Detay İzleme
Üzerinde bulunulan şikayet ile ilgili detay bilgilerin izlenebildiği kısayol tuşudur.
Şikayet Yönlendirme
Üzerinde bulunulan şikayetin başka bir müşteri temsilcisine yönlendirilmesini sağlayan
kısayol tuşudur.

Şikayet Yönlendirme ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Şikayet\Müşteri Şikayet
Kayıtları\Şikayet Bilgileri\Şikayet Yönlendirme.
Şikayet Kapatma
Üzerinde bulunulan şikayetin kapatılmasını sağlayan kısayol tuşudur.
Şikayet Kapatma ile ilgili detay bilgi için Bakınız Crm\Kayıt\Şikayet\Müşteri Şikayet
Kayıtları\Şikayet Bilgileri\Şikayet Kapatma.
Gönder
Gönder seçeneği ile grid ekranındaki bilgiler excel, world, calculator ve writer
programlarına aktarılabilmektedir.
Gönder seçeneği ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş\Kayıt Ekranları
Kullanımı\Grid\Bilgi Gönderimi.

5.1.2 Şikayet Listesi
Şikayetler ile ilgili yapılan tanımlamaların raporlanabildiği bölümdür. Raporda, şikayet
kayıtları ile ilgili Şikayetin Kodu, Müşteri Kodu, Müşteri İsmi, Şikayetin Konusu gibi
bilgilere ulaşılabilmektedir.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

5.1.3 Müşteri Temsilcisi Şikayet Listesi
Şikayet kayıtlarının müşteri temsilcisi bazında raporunun alınabildiği bölümdür.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

6.

Parametreler

6.1

Şikayet Parametreleri

Şikayet kayıtları ile ilgili parametre tanımlamalarının yapılabildiği bölümdür.

6.1.1 Şikayet Genel
Şikayet kayıtları ile ilgili genel parametre tanımlamalarının yapılabildiği bölümdür.

Şikayet Karşılama Süresi (Gün)
Gelen şikayetlerin, genel olarak kaç günde kapatılmasının hedeflendiğinin belirtildiği
alandır. Firmanın kendisine iletilen şikayetleri prensip olarak kaç günde çözümlemesi
gerektiğini bu alana girmelidir, daha sonra bu alanda yazılan değere göre zamanında
kapatılmayan şikayetler ile ilgili rapor alınabilecektir.
Örneğin bu alana 10 yazıldığı zaman, 10 günde kapatılmayan şikayetlerin hangilerinin
olduğu tespit edilebilecektir.
Yönetim Merkezi Renk Seçimi
Girilen şikayet kayıtları ile ilgili alınan raporlardaki grafik dökümde hangi şikayet
türünün hangi renk ile ifade edileceğinin seçildiği alandır.
Şikayet Kodları Ardışık Gitsin
Şikayet\Müşteri Şikayet Kayıtları\Şikayet Bilgileri ekranındaki şikayet kodunun
program tarafından otomatik getirtilmesi ve her bir şikayet kaydından sonra ardışık
yeni kodun program tarafından atanmasını sağlayan seçenektir.
Eğer bu seçenek işaretlenmezse, şikayet kodu alanına bir değer getirtilmeyecek
kullanıcı kayıt sırasında şikayet kodunu girecektir.
Şikayet Başlık
“Şikayet Kodları Ardışık Gitsin” seçeneği işaretlendiğinde program tarafından
getirilecek kodların başlangıç karakterlerinin belirlendiği alandır. Örneğin bu alana “S”
değeri girildiği zaman 222 cari kodu ile kaydedilmiş Müşteri Şikayet kaydı için S(seri)
+ 222(cari kod) + 00001(rakam) olmak üzere S22200001 şikayet kodu program
tarafından otomatik olarak atanacaktır.
Aktivite Kodları Ardışık Gitsin
Aktivite kayıtları ekranındaki aktivite kodunun program tarafından otomatik
getirtilmesi ve her bir aktivite kaydından sonra ardışık yeni kodun program tarafından
atanmasını sağlayan seçenektir. Eğer bu seçenek işaretlenmezse, aktivite kodu
alanına bir değer getirtilmeyecek kullanıcı kayıt sırasında aktivite kodunu girecektir.
Aktivite Başlık

Aktivite kodları ardışık gitsin seçeneği işaretlendiğinde program tarafından getirtilecek
kodların başlangıç karakterlerinin belirlendiği alandır.
Şikayet Durum Kodu
Şikayet kayıtları kullanıcı tarafından belirlenen durum kodları ile
gruplandırılabilmektedirler.
Şikayet kaydı ilk açıldığı zaman otomatik olarak hangi durum kodunun gelmesi
isteniyorsa ilgili durum kodu bu alana girilmelidir.
Aktivite Tipi
Şikayet ile ilgili tanımlanan aktivite kayıtları kullanıcı tarafından belirlenen aktivite
tipleri ile gruplandırılabilmektedirler. Aktivite kaydı ilk açıldığı zaman otomatik olarak
hangi aktivite kodunun gelmesi isteniyorsa ilgili aktivite tipi bu alana girilmelidir.

6.1.2 Şikayet Durum Kodları
Kullanıcılar tarafından tanımlanabilen şikayet durum kodları ile şikayet kayıtları
gruplandırılabilmekte böylece bir şikayet kaydının hangi durumda olduğu ile ilgili rapor
alınabilmektedir. Örneğin yeni şikayet, devam eden şikayet, kapanmış şikayet gibi
durum kodları tanımlanabilmektedir. Ya da hizmetten memnuniyetsizlik ile ilgili
şikayet, üründen memnun kalmama ile ilgili şikayet gibi şikayetin türü ile ilgili
gruplandırma da yapılabilmektedir.

Durum Kodu
Şikayet kaydı ile ilgili tanımlanacak durumun kodunun girildiği alandır. Her bir kayıt
için durum kodu tek olmalıdır, durum kodları tekrar edemez.
Açıklama
Tanımlanan durum kodunun açıklamasının girildiği alandır.
Eposta Adresleri
Bu saha ileri versiyonlarda desteklenecektir.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanan durum kodunun hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği
alandır. Eğer ilgili durum kodunun tanımlı tüm işletmelerde görülmesi isteniyorsa bu
alana “-1” değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan durum kodunun hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili durum kodunun tanımlı tüm şubelerde görülmesi isteniyorsa bu alana “-1”
Değeri girilmelidir.

Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Bu alan, “Şubelerde Ortak” alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif gelmektedir.
Tanımlanan durum kodunun hangi şubelerde hariç tutulması, görülmemesi istendiği
bu alanda belirtilmelidir.

6.1.3 Şikayet Aktivite Tipleri
Şikayet kaydı ile ilgili yapılan aktiviteler, şikayet aktivite tipleri ile
gruplandırılabilmektedirler. Müşteriden gelen şikayet ile ilgili hangi aktivitenin yapıldığı
aktivite tipi ile ifade edilmektedir. Örneğin gelen şikayet kaydı ile ilgili müşteri ziyareti,
müşteriyi telefonla arama, müşteriye e-mail atılması gibi aktiviteler yapılabilmektedir.

Aktivite Tipi
Tanımlanacak aktivite tipinin kodununun belirtildiği alandır. Aktivite tiplerine ait
kodlare her bir kayıt için tek olmalıdır, tekrar edilemez.
Aktivite Açıklama
Tanımlanan aktivite tipinin açıklamasının girildiği alandır.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanan aktivite tipinin hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği
alandır. Eğer ilgili aktivite tipinin tanımlı tüm işletmelerde görülmesi isteniyorsa bu
alana “-1” değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan aktivite tipinin hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili aktivite tipinin tanımlı tüm şubelerde görülmesi isteniyorsa bu alana “-1”
değeri girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Bu alan, “Şubelerde Ortak” alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif gelmektedir.
Tanımlanan aktivite kodunun hangi şubelerde hariç tutulması, görülmemesi istendiği
bu alanda belirtilmelidir.

