Websesam
- Att registrera en avvikelse/reklamation
Funktionen hittar man under Dina uppgifter (1), Individkort (2)
och under artikelinformation (4) (den lilla grå rutan) under Hjälpmedel (3)
Hur man söker upp tidigare registrerade ärenden förklaras på sida 6-7.
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Beroende på vad avvikelsen/reklamationen gäller kan du antingen ange personnummer i fältet
Mottagare (1), artikelnummer under Artikel (2) eller Individnummer under Individ (3)
Notera
Inget av dessa fält är obligatoriskt vid avvikelse. Men vid en reklamation behövs dock ett
artikelnummer eller individnummer.
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Är du knuten till olika arbetsplatser kan du ändra detta här Kund (4)

Ange händelsetyp (1) Negativ händelse , Tillbud eller Reklamation
Under Kategori (2) anger du vilken avdelning avvikelsen gäller.
Alternativen är Konsulent/Kundtjänst, Logistik eller Teknisk service.
Sedan anger du vilken Delprocess (3) avvikelsen avser. Tex bemötande, ledtid m.m.
Ange hur stor Sannolikhet (4) det är att händelsen inträffar igen.
Ange sedan händelsens Allvarlighetsgrad. (5)
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Ange Datum och Tid (1) när händelsen inträffade.
Kommer du ej ihåg tidpunkt, fyll i 00:00 då alla fält är obligatoriska.
Fyll i respektive fält.
Var inträffade händelsen? (2)
Vad inträffade / beskriv händelsen (3)
Önskad åtgärd. (4)
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Man har även möjlighet att lämna en Kommentar (1) eller Bifoga en fil/bild (2).
Vill man kan man radera och även lägga till flera filer/bilder.
Glöm inte att klicka på Lägg till. (3)

För att skicka avvikelsen, gå högst upp på sidan och klicka Verkställ. (4)
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För att hitta eller söka bland tidigare lagda händelser gå in under fliken Dina uppgifter (1)
Gå sedan vidare genom att klicka på texten Sök avvikelser/reklamation (2)
Här kan man leta efter tidigare händelser. Notera att det går att filtrera på arbetsplats (Kund) (3)
och att man kan söka efter ett specifikt ärendenummer (Avvikelse/Reklamation) (4)
Klickar man på ett av ärendena (5) så får man upp ärendeöversikten, se nästa sida 7.
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Så här kan en ärendeöversikt se ut för en lagd händelse.
Det är också här som du får ditt Svar (4) på ärendet.
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