Αγαπητέ συνεργάτη της Konica Minolta,
Το παρόν έγγραφό περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της λειτουργικότητας της νέας δικτυακής
εφαρμογής μας του eCON. Ο σκοπός του eCON είναι να σας παρέχει πληροφορίες για τις μηχανές σας
καθώς και να σας προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολή αιτημάτων επισκευής,
παραγγελίας αναλωσίμων ή άλλων αιτημάτων. Μέσα από την εφαρμογή, μπορείτε να καταχωρήσετε
αιτήματα επισκευής ή παραγγελίας αναλωσίμων ή υπηρεσιών και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή
τους, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να ενημερώνετε τις πληροφορίες για τις μηχανές που έχετε όπως για
παράδειγμα τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας ή τη θέση της μηχανής. Τέλος, υπάρχει η
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των ενδείξεων των μετρητών και η αποστολή των στοιχείων
στην Konica Minolta.
Κατά τη σύνδεσή σας με την εφαρμογή θα εμφανιστεί μπροστά σας η αρχική οθόνη:

Η αρχική οθόνη αποτελείται από:
1.
2.
3.
4.

Το εικονίδιο επιστροφής στην αρχική σελίδα (σε κόκκινο χρώμα)
Το οριζόντιο μενού (σε πράσινο χρώμα)
Τις πληροφορίες του χρήστη (σε κίτρινο χρώμα)
Τις διαθέσιμες λειτουργίες (σε μπλε χρώμα)

1. Εικονίδιο επιστροφής στην αρχική σελίδα
Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

2. Οριζόντιο μενού
Μέσα από αυτό το μενού έχετε πρόσβαση στις 3 πιο βασικές λειτουργίες της εφαρμογής που είναι:
α) Κατάλογος μηχανών
β) Σύνοψη αιτημάτων
γ) Εισαγωγή αιτήματος
Οι ίδιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες και μέσα από άλλες σελίδες της εφαρμογής.

3. Πληροφορίες χρήστη

Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία του συνδεδεμένου χρήστη (το όνομά του). Το εικονίδιο
ασφαλή αποσύνδεση από την εφαρμογή.
Το εικονίδιο

επιτρέπει την

επιτρέπει τη μετάβαση στη σελίδα διαμόρφωσης των πληροφοριών του χρήστη:

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τις καταχωρημένες πληροφορίες επικοινωνίας και να
επεξεργαστείτε. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης και επιλογής των
ενημερωτικών emails που αποστέλλονται από την εφαρμογή.

4. Λειτουργίες

Τα ακόλουθα κεφάλαια περιγράφουν τις πιο χρήσιμες λειτουργίες της εφαρμογής που είναι
προσβάσιμες μέσα από τις πιο πάνω επιλογές.
Μερικές από τις πιο πάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες, εκτός από
την πρώτη σελίδα, και στην αριστερή πλευρά άλλων σελίδων της
εφαρμογής έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Η μορφή
των επιλογών είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα:
•

•

•

•

Η επιλογή “Κλήση τεχνικού” έχει τη λειτουργία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο Error! Reference source not
found.
Η επιλογή “Παραγ. αναλωσίμων” έχει τη λειτουργία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο Error! Reference source not
found.
Η επιλογή “Εισαγωγή μετρητών” έχει τη λειτουργία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο Εισαγωγή ενδείξεων των
μετρητών
Η επιλογή “Αίτημα υπηρεσίας” έχει τη λειτουργία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο Παραγγελία υπηρεσιώνError!
Reference source not found.

•
•

Η επιλογή “Άλλο αίτημα” έχει τη λειτουργία που περιγράφεται στο κεφάλαιο Εισαγωγή άλλων
αιτημάτωνError! Reference source not found.
Η επιλογή “Πληροφορίες μηχανής” έχει τη λειτουργία που περιγράφεται στο κεφάλαιο
Εμφάνιση καταλόγου των μηχανωνError! Reference source not found.

4.1.Σύνοψη των ανοιχτών αιτημάτων
Κατά την είσοδό σας στη σελίδα εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

•
•
•

Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών και καθορισμού των εμφανιζόμενων
στηλών (σήμανση με κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα).
Εάν υπάρχουν πολλές εγγραφές, αυτές οργανώνονται σε σελίδες (σήμανση με μπλε
περίγραμμα στην εικόνα).
Τα κουμπιά στα αριστερά των κωδικών επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόμενο των
μηνυμάτων (σήμανση με πράσινο περίγραμμα στην εικόνα).

Για να δείτε το περιεχόμενο ενός αιτήματος θα πρέπει να πατήσετε στη γραμμή όπου εμφανίζεται.

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται άλλες λειτουργίες και πληροφορίες για τη
μηχανή. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται οι σχετικές με το αίτημα πληροφορίες όπως:
•
•
•
•
•
•

Περιγραφή του αιτήματος
Ποιος δημιούργησε το αίτημα
Πότε δημιουργήθηκε το αίτημα
Εκτιμώμενος χρόνος ανταπόκρισης
Κατάσταση
…

Η πιο πάνω εικόνα αντιστοιχεί σε κλήση τεχνικού.

4.2.Εισαγωγή κλήσεων επισκευής
Κατά την είσοδο σε αυτήν την ενότητα, εμφανίζεται ένας κατάλογος με τις συνδεδεμένες με το σύστημα
μηχανές για τις οποίες είναι δυνατή η καταχώρηση κλήσης επισκευής.

•
•

Υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος των μηχανών και καθορισμού των εμφανιζόμενων στηλών
Εάν υπάρχουν πολλές εγγραφές, αυτές οργανώνονται σε σελίδες

Για να εισάγετε μια κλήση τεχνικού, αρχικά επιλέγετε τη μηχανή όπου έχει εμφανιστεί κάποια
βλάβη.

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται άλλες λειτουργίες και πληροφορίες για τη
μηχανή. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται οι σχετικές με τη μηχανή πληροφορίες όπως:
•

•

Ανοιχτά αιτήματα για την επιλεγμένη μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες για κάποιο
από τα ανοιχτά αιτήματα, πατήστε πάνω στην αντίστοιχη γραμμή (εντός της κόκκινης
περιοχής)
Φόρμα για την εισαγωγή νέας κλήσης τεχνικού (πράσινη περιοχή)

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας με τις απαραίτητες πληροφορίες (γίνεται σχετικός έλεγχος από το
eCON) μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα επιλέγοντας “Αποστολή στην Εξυπηρέτηση Πελατών”.

4.3.Παραγγελία αναλωσίμων
Κατά την είσοδο στην ενότητα μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των ανοιχτών αιτημάτων.

•
•

Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών και καθορισμού των εμφανιζόμενων
στηλών (σήμανση με κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα).
Εάν υπάρχουν πολλές εγγραφές, αυτές οργανώνονται σε σελίδες (σήμανση με μπλε
περίγραμμα στην εικόνα).

Για να δείτε το περιεχόμενο ενός αιτήματος θα πρέπει να πατήσετε στη γραμμή όπου εμφανίζεται.

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται άλλες λειτουργίες και πληροφορίες για τη
μηχανή. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται οι σχετικές με το αίτημα πληροφορίες όπως:
•

•

Ανοιχτά αιτήματα για την επιλεγμένη μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες για κάποιο
από τα ανοιχτά αιτήματα, πατήστε πάνω στην αντίστοιχη γραμμή (εντός της κόκκινης
περιοχής)
Φόρμα για την εισαγωγή νέας παραγγελίας αναλωσίμου (κίτρινη περιοχή)

Η φόρμα χωρίζεται σε δύο μέρη:
•
•

Αναλώσιμα που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο συντήρησης
Αναλώσιμα που δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο συντήρησης

Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία από το σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ένα
από τα δύο τμήματα της φόρμας, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο αριθμός καταχώρησης. Εάν
συμπληρωθούν και τα δύο τμήματα της φόρμας τότε δημιουργούνται δύο παραγγελίες. Για να
καταχωρηθεί η παραγγελία, πατήστε στο κουμπί “Παραγγελία”.

4.4.Παροχή υπηρεσιών
Κατά την είσοδο στην ενότητα μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των ανοιχτών αιτημάτων.

•
•

Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών και καθορισμού των εμφανιζόμενων
στηλών (σήμανση με κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα).
Εάν υπάρχουν πολλές εγγραφές, αυτές οργανώνονται σε σελίδες (σήμανση με μπλε
περίγραμμα στην εικόνα).

Για να δημιουργήσετε ένα αίτημα παροχής υπηρεσίας για μια μηχανή, πατήστε στην αντίστοιχη
γραμμή.

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται άλλες λειτουργίες και πληροφορίες για τη
μηχανή.
Όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες στη φόρμα (γίνεται σχετικός έλεγχος από
το eCON) μπορείτε να πατήσετε το κουμπί “Παραγγελία ”.

4.5.Εισαγωγή άλλου αιτήματος
Κατά την είσοδο στην ενότητα μπορείτε να δείτε μια φόρμα καταχώρησης άλλων αιτημάτων.

Υπάρχει ένας κατάλογος με συχνά αιτήματα που μπορεί να θέλετε να καταχωρήσετε τα οποία μπορείτε
να προσθέτοντας μια πιο αναλυτική περιγραφή στο πεδίο “Κείμενο αιτήματος”. Μόλις ολοκληρώσετε
τη διατύπωση του αιτήματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί “Αποστολή” για να το υποβάλλετε.

4.6.Κατάλογος μηχανών
Κατά την είσοδο στην ενότητα, μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο των μηχανών που έχουν καταχωρηθεί
στο σύστημα.

•
•
•

Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος των μηχανών και επιλογής των στηλών (κόκκινο χρώμα)
Οι εμφανιζόμενες μηχανές οργανώνονται σε σελίδες (μπλε χρώμα)
Υπάρχουν κουμπιά γρήγορης επιλογής ενεργειών (πράσινο χρώμα)

Επιλέγοντας μια μηχανή από τον κατάλογο οδηγείστε στην οθόνη:

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται άλλες λειτουργίες και πληροφορίες για τη
μηχανή. Στη δεξιά πλευρά δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ακόλουθων πληροφοριών:
•
•
•
•
•

Της δικής σας σήμανσης για την ευκολότερη αναγνώριση της μηχανής
Θέση εγκατάστασης της μηχανής
Θέση παράδοσης των αναλωσίμων για τη μηχανή
Επαφές επικοινωνίας
Όρια χρήσης της μηχανές

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των πληροφορίων, πατήστε το κουμπί “Αποθήκευση”.

4.7.Εισαγωγή των ενδείξεων των μετρητών
Κατά την είσοδο στην ενότητα, μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο των μηχανών που έχουν καταχωρηθεί
στο σύστημα.

•
•

Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος των μηχανών και επιλογής των στηλών (κόκκινο χρώμα)
Οι εμφανιζόμενες μηχανές οργανώνονται σε σελίδες (μπλε χρώμα)

Για να εισάγετε τις ενδείξεις των μετρητών μιας μηχανής την επιλέγετε από τη λίστα.

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται άλλες λειτουργίες και πληροφορίες για τη
μηχανή. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται η περιοχή όπου μπορείτε να εισάγετε τις ενδείξεις των
μετρητών για την επιλεγμένη μηχανή.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των μετρητών, μπορείτε να συνεχίσετε την εισαγωγή των
μετρητών της επόμενης μηχανής στο συμβόλαιό σας πατώντας “Επόμενο” οπότε θα εμφανιστεί
μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης.

Εάν η καταχώρηση είναι σωστή πατήστε “Υποβολή” διαφορετικά “Πίσω (διόρθωση)”.

