
RMA software house
Dowiedz się więcej na temat rma software house !

Zarządzanie reklamacjami za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania może przynieść wiele istotnych dla 
przedsiębiorstwa korzyści. Potrzebny jest jednak rzetelny 
dostawca oprogramowania RMA, czyli software house. Firma, 
która zapewnia doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez 
przetwarzanie reklamacji z różnych obszarów. 
Niezależnie od nakładów finansowych ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo związanych z zarządzaniem jakością, 
reklamacje będą zgłaszane, nawet bezpodstawne. Kluczowa jest 
wówczas organizacja pracy, która jest w stanie skutecznie 
reagować na zgłoszenia klienta.
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Software do zarządzania reklamacjami
Dowiedz się więcej na temat software do zarządzania reklamacjami !

Dobry software do zarządzania reklamacjami zapewnia dostęp 
do najważniejszych informacji całą dobę. Taki software, który jest 
intuicyjny w obsłudze. Jednocześnie może być spersonalizowany 
według indywidualnych potrzeb. Wreszcie software do 
zarządzania reklamacjami musi być dostępny z urządzeń 
mobilnych - telefonów.
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System reklamacji
Dowiedz się więcej na temat system reklamacji !

Gdy okazuje się, że reklamacja klientowska jest uzasadniona, 
musimy podjąć szereg działań. W celu ich realizacji np. 
zniwelować straty u klienta z powodu niezgodności z umową 
należy wdrożyć procedury jakie zapewnia system reklamacji. 
System reklamacyjny został wykonany i wdrożony przez polski 
software house. Oprogramowanie od SoftwareStudio do 
zarządzania reklamacjami posiada wiele funkcjonalności. 
Dostępne jest na urządzenia z system Android, Apple iOS oraz 
oczywiście na systemy Microsoft Windows.
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Reklamacje online
Dowiedz się więcej na temat reklamacje online !

Oprogramowanie ułatwiające proces reklamacji takie jak Studio 
Reklamacje.net to nowoczesne rozwiązanie, które znajduje 
zastosowanie w dużych i średnich firmach, rejestrujących nawet 
kilka tysięcy dokumentów reklamacyjnych dziennie.
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Reklamacje i zwroty
Dowiedz się więcej na temat reklamacje i zwroty !

Nieuniknionym elementem prowadzenia każdej działalności są 
reklamacje i zwroty. W zależności od specyfiki, przebieg procesu 
reklamacji może być złożony lub prosty. Każdemu uczestnikowi 
zależy, aby jak najszybszej zakończyć proces reklamacyjny. 
Program do obsługi reklamacji od SoftwareStudio jest 
odpowiednim narzędziem do organizacji pracy działu 
reklamacyjnego.
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Program reklamacyjny
Dowiedz się więcej na temat program reklamacyjny !

System do reklamacji od SoftwareStudio wyróżnia się 
innowacyjnym i intuicyjnym interfejsem. Standardem jest zapis i 
obsługa plików w formacie xls (excel) oraz generowanie 
dokumentów w formacie PDF. Nasz program reklamacyjny jest 
zgodny z aktualnym przepisami dotyczącymi praw 
konsumentów. Jego wdrożenie oznacza usprawnienie obsługi 
posprzedażowej. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i 
pieniądze, a pracownicy mogą skupić się na sprzedaży i 
promocjach.
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RMA software
Dowiedz się więcej na temat rma software !

Oprogramowanie reklamacyjne (RMA software) pozwala 
zautomatyzować obsługę serwisu. Korzyści płynące z wdrożenia 
systemu do serwisu przekonały już wielu przedsiębiorców. Na 
oszczędności może liczyć każdy, kto wybierze dobry program do 
serwisu. Aby jednak był on dobry dla Twojej organizacji powinien 
być odpowiednio spersonalizowany i dopasowany. Ponadto 
RMA software zapewnia dostęp do najważniejszych informacji 
bez przerwy. Oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu.
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Program do zarządzania reklamacjami
Dowiedz się więcej na temat program do zarządzania reklamacjami !

Sporadyczne reklamacje będą traktowane przez konsumentów 
jako wypadek przy pracy. Jednak zbyt częste ich występowanie 
wpływa negatywnie na wizerunek firmy. 
Niezależenie od przyczyny, reklamacje zawsze są niekomfortową 
sytuacją dla klienta. Dlatego, aby dobrze organizować pracę 
działu jakości potrzebny będzie program do zarządzania 
reklamacjami. Im więcej masz klientów, tym większe 
prawdopodobieństwo do wystąpienia zgłoszeń reklamacyjnych.
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Formularz RMA
Dowiedz się więcej na temat formularz rma !

Małe i średnie firmy, które sprzedają Twoje produkty mogą nie 
mieć potrzebnych zasobów do obsługi masowych zwrotów za 
wadliwe towary. W rezultacie zatrudnienie zewnętrznego 
dostawcy logistyki, który dysponuje technologią umożliwiającą 
bezproblemową obsługę procesów RMA, staje się kluczowe. 
Zatrzymaj klientów dzięki płynnej obsłudze zwrotów. Rozwiej 
obawy swojego klienta, gdy przygotujesz szczegóły na temat 
otrzymania produktu z powrotem. 
Udostępnij klientom formularz RMA za pomocą portalu 
SoftwareStudio. Aplikacja Reklamacje.net dostarczy 
spersonalizowaną stronę internetową, aby klienci mogli 
zorganizować zwrot towaru. Dostosuj swoją stronę www, która 
będzie przyjazna dla urządzeń mobilnych. W efekcie klienci będą 
mogli przesyłać i śledzić zwroty bezpośrednio ze swoich 
telefonów komórkowych (smartfon).
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Oprogramowanie reklamacyjne
Dowiedz się więcej na temat oprogramowanie reklamacyjne !

Zarządzanie procesami jakie daje oprogramowanie reklamacyjne, 
pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy 
poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych MS SQL 2012 
Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu 
błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań. Dostęp do 
wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, 
jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.
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Program RMA on-line
Dowiedz się więcej na temat program rma on-line !

Program Reklamacje.net to aplikacja przeznaczoną do 
wspomagania prowadzenia zgłoszeń reklamacyjnych. Ponieważ 
program RMA dostępnych jest on-line, dlatego nadaje on 
innego wymiaru pracy serwisów. Masz możliwość ewidencji 
zgłoszeń reklamacyjnych oraz spisywania protokółów naprawy 
bezpośrednio u klienta. 
Za pomocą formularza www oraz wykorzystując mobilne 
urządzenia np. telefon z dostępem do Internetu dokonasz 
szczegółowej rejestracji reklamacji. Program RMA on-line 
umożliwia prowadzenie rejestru napraw, sprzętu klientów oraz 
rozliczeń pomiędzy serwisem, a klientami. Przebieg naprawy 
można koordynować poprzez dodawanie notatek (różne typy) 
oraz ustawianie statusu i postępu naprawy.
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Oprogramowanie do reklamacji
Dowiedz się więcej na temat oprogramowanie do reklamacji !

Ważna funkcja nowoczesnego systemu reklamacyjnego to 
możliwość składania wniosków reklamacyjnych za pomocą 
strony internetowej. Webowe oprogramowanie do reklamacji 
musisz móc uruchamiać na komputerze, ale także na tablecie czy 
telefonie. Platforma Reklamacje.net daje możliwość rejestracji 
reklamacji przez placówki firmy oraz partnerów handlowych 
firmy (np. autoryzowane sklepy). Pozwoli to na wysyłanie 
powiadomień (e-mail i SMS) do pracowników i klientów. 
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Software do reklamacji
Dowiedz się więcej na temat software do reklamacji !

Jeżeli wolumen reklamacji rośnie, potrzebny jest dostęp do 
historii. Każdy formularz reklamacyjny automatycznie tworzy  
historię.  Software do reklamacji udostępnia listę wszystkich 
zgłoszeń związanych z danym urządzeniem. Wreszcie posiadasz 
pod ręką dostęp do historii rozwiązań powszechnych 
problemów.
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Aplikacja RMA
Dowiedz się więcej na temat aplikacja rma !

Dzięki zastosowaniu profesjonalnej bazy danych i platformy od 
Microsoft, aplikacja RMA idealnie nadaje się do wdrożenia w 
firmach wielostanowiskowych, wielooddziałowych. W wyniku 
zastosowania interfejsu webowego, program jest niezwykle 
intuicyjny, co przekłada się na większą efektywność pracy. 
Oferowana aplikacja RMA działa także na telefonach z systemem 
Android czy Apple. Może być używana jednocześnie przez 
tysiące pracowników nie tylko w Polsce, ponieważ dostępna jest 
online.
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Reklamacje software house
Dowiedz się więcej na temat reklamacje software house !

Kolejnym przydatnym narzędziem w firmie jest RMA. Daje ono 
Twoim klientom możliwość rozpoczęcia procesu zwrotu na 
podstawie uprzednio zdefiniowanego zestawu reguł. W 
zarządzaniu reklamacjami pomoże dobry software house. 
SoftwareStudio od 2008 roku oferuje aplikacje do reklamacji. 
Proces RMA umożliwia kontrolę nad konfiguracją licznych 
elementów. Zdefiniowanie powodów zwrotu towaru oraz opcji 
rozwiązania problemu. Cały proces reklamacyjny, zwrotu towaru 
i/lub pieniędzy staje się zautomatyzowany. Ponieważ oferowany 
system reklamacji od software house obejmuje wysyłanie do 
klienta szczegółowej instrukcji zwrotu.
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Szukam programu do nadzorowania reklamacji
Dowiedz się więcej na temat szukam programu do nadzorowania reklamacji !

Sprawne przetwarzanie reklamacji ujawnia niezgodności, których 
przetwarzanie prowadzi do generowania działań mających na 
celu naprawę niepożądanego stanu w procesie. Ponadto 
wymaga ono podjęcia działań zapobiegawczych, które 
wyeliminują powstanie w przyszłości określonej niezgodności. 
Jeżeli szukasz programu do nadzorowania reklamacji, to trafiłeś 
na rozwiązanie z wieloletnim doświadczeniem. Skoro w Twojej 
firmie pojawia się zgłoszenie od klienta o niezgodności, 
powinieneś wdrożyć system zarządzania reklamacjami.
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Aplikacja RMA online
Dowiedz się więcej na temat aplikacja rma online !

Program RMA jest łatwy w obsłudze i może być dopasowany do 
indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Aplikacja RMA online jest 
dostępna za pomocą urządzeń mobilnych, smartphonów. Takie 
rozwiązanie pozwala skutecznie koordynować pracę serwisantów 
w terenie. Oznacza to zwykle oszczędność czasu pracowników 
firmy dzięki narzędziom do ewidencji i powiadomieniom. 
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System obsługi reklamacji
Dowiedz się więcej na temat system obsługi reklamacji !

Internetowy system obsługi reklamacji jest przyjazny i czytelny, 
ułatwia szybkie dotarcie do informacji o Kliencie i zgłoszonym 
przez niego problemie. Poruszanie się pomiędzy zgłoszeniami 
reklamacyjnymi jest wygodne, dodatkowo ułatwione 
wyróżnieniem elementów najczęściej używanych w procesie 
obsługi reklamacji. 
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Return merchandise authorization
Dowiedz się więcej na temat return merchandise authorization !

Łańcuch dostaw jest pełen przypadków, w których dostarczony 
produkt niekoniecznie spełnia oczekiwania konsumenta. Kiedy 
produkt wymaga zwrotu, musi przejść proces zwrotu, zwany 
reklamacją. Jest to odwrotna logistyka, a uzyskanie autoryzacji 
zwrotu towaru (RMA) jest zazwyczaj pierwszym krokiem tego 
procesu. Jednak autoryzacja zwrotu towaru może obejmować 
kilka różnych aspektów obsługi posprzedażnej, takich jak 
zarządzanie gwarancjami, umowy serwisowe, analiza zwrotów i 
zarządzanie sprzętem wycofanym z eksploatacji, zarządzanie 
dostawcami i wymiana. 
RMA to skrót od Return Merchandise Authorization. Obecnie 
większość żądań RMA jest realizowana przez Internet. Jest to 
coraz popularniejsza metoda składania reklamacji. W związku z 
tym możliwość przetwarzania RMA stała się kluczowym 
aspektem świata technologii.
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Software do prowadzenia reklamacji
Dowiedz się więcej na temat software do prowadzenia reklamacji !

Czy Twój system reklamacyjny posiada panel www dla klienta? 
Możliwość zgłaszania reklamacji przez Internet to w sytuacji 
pracy zdalnej oraz sprzedaży internetowej konieczność. Tak więc 
software do prowadzenia reklamacji musi być wykonany w 
technologii webowej. Aplikacja www pozwala na dostęp przez 
przeglądarkę internetową.
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Nadzorowanie reklamacji
Dowiedz się więcej na temat nadzorowanie reklamacji !

Program Reklamacje.net można skonfigurować według potrzeb 
danej organizacji. W programie możliwe jest definiowanie cech 
opisujących sprzęt, statusów napraw czy kroków w 
postępowaniu reklamacyjnym. Elastyczność oprogramowania 
umożliwia odpowiednie nadzorowanie reklamacji. 
Dokładna analiza określenia powodów wystąpienia reklamacji 
wiąże się z podjęciem prób wyeliminowania ich powstania. 
Możemy zastosować metodę 8D. Jest ona uniwersalna do 
określania przyczyn, akcji tymczasowych, korekcyjnych i 
korygujących oraz przeprowadzania ich weryfikacji. 
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System do reklamacji
Dowiedz się więcej na temat system do reklamacji !

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za 
pomocą systemu do reklamacji formalizuje i usprawnia obieg 
dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się 
łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o 
program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych 
elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest 
system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala 
zarządzać reklamacjami.
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Rozwiązanie do prowadzenia reklamacji
Dowiedz się więcej na temat rozwiązanie do prowadzenia reklamacji !

Skomplikowany proces reklamacji można opanować stosując 
odpowiednie systemy RMA. Rozwiązanie do prowadzenia 
reklamacji pozwoli Ci ustawić odpowiednie reguły. Zasady 
definiują co ma się wydarzyć po wpłynięciu reklamacji do 
systemu. Aplikacja automatycznie powiadomi odpowiednie 
osoby w firmie. Wyznaczy im terminy na wykonanie zadań. Jeżeli 
chcesz, aby Twój Klient był zadowolony to zapewnij mu dostęp 
do informacji. Może być powiadamiany, gdy coś się dzieje z jego 
reklamacją. Oprogramowanie reklamacyjne możesz ustawić w 
taki sposób, aby informował klientów przy każdej zmianie 
statusu.
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System do prowadzenia RMA
Dowiedz się więcej na temat system do prowadzenia rma !

Czy często zastanawiasz się w jaki sposób system do obsługi 
reklamacji może pomóc mojej firmie? 
System do prowadzenia RMA oznacza, że przyjmiesz reklamację 
w dowolny sposób. Taki , który będzie wygodny dla klienta 
(telefonicznie, emailem, formularz www). Dzięki platformie 
reklamacyjnej zintegrujesz całą korespondencję oraz dokumenty 
w jeden wątek. Opcje załączników pozwalają na przechowywanie 
skanów, zdjęć, filmów czy opisów dźwiękowych itp.
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Program do rejestracji reklamacji
Dowiedz się więcej na temat program do rejestracji reklamacji !

Program do rejestracji reklamacji stworzony został do wsparcia 
obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. Ponadto umożliwia 
monitorowanie jakości produktów, procesów i obsługi 
posprzedażowej.
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Protokół reklamacyjny
Dowiedz się więcej na temat protokół reklamacyjny !

Im więcej pojawia się zgłoszeń reklamacyjnych tym trudniej 
zachować odpowiedni poziom ich obsługi klienta. W takim 
wypadku konieczne staje się wdrożenie systemu reklamacyjnego. 
System, który pozwoli zarządzać obsługą zgłoszeń oraz 
przyjmuje protokoły reklamacyjne. Najlepiej jeżeli protokół 
reklamacyjny wspomagać będzie wyciąganie wniosków z każdej 
reklamacji. Poznawanie problemów ułatwia eliminowanie 
sytuacji, na których wystąpienie mamy jakiś wpływ.
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Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym rozwiązaniem
RMA software house.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://reklamacje.net.pl/
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