Walk-In
- En tilføjelse til den Digitale Platform

TIL JER SOM VIRKSOMHED

Mentech stræber efter den nemmest og
mest enkle metode, til oprettelse af sager for
vores partnere.
Vi stræber efter det simple, som resulterer i
endnu hurtigere sagshåndtering og giver
vores partnere mere værdi for deres kunder
og medarbejdere.
I Mentech har vi derfor programmeret et helt nyt
koncept, med netop det formål at forenkle
oprettelsesprocessen for vores partnere.
Walk-in tillader vores partnere, at henvise folk
direkte til Mentech, uden der på forhånd skal
oprettes eller foretages noget som helst.

Pinkode udleveres af partner

Pinkoden kan ses og redigeres af
den ansvarlige hos partneren

Mentech opretter sag/person

Personen henvender sig hos Mentech ,
oplyser koden og bliver tilknyttet partneren

Reparation igangsættes

Al kommunikation går gennem
brugeren, faktura sendes til partneren

Nem adminstration
Når systemet er aktivt, har den ansvarlige hos
partneren adgang til en Walk-In fane på den
digitale platform. Her kan den ansvarlige se og
redigere en pinkode.
Den ansvarlige vælger en pinkode og udleverer
den til medarbejderen/kunden der skal have udført
en reparation. Personen henvender sig i en
Mentech butik, oplyser deres pinkode samt hvilken
virksomhed de er fra.
Hvis brugeren før har gjort dette så vil de ikke
behøve pinkoden. Mentech bruger ellers pinkode til
at oprette brugeren på virksomhedens
serviceaftale. Herefter oprettes sagen som også
knyttes virksomheden. Herfra går kommunikation
og håndtering igennem brugere. Ved endt
reparation så bliver brugeren enten bedt om at
betale, ellers så bliver virksomheden faktureret. Alt
efter hvilken aftale der bliver lavet med Mentech.

Fordele
Tidsbesparende
Partner skal ikke være
mellemled
Nem oplæring og nemt at
bruge
Slutbrugeren kan henvise
sig hos Mentech efter behov

Slutbrugeren har
kommunikationen
Partner har adgang til
overskueligt oversigt over alle
ordre
Partner kan ændre pinkoden
efter behov

Sikkerhed
Sikkerhed betyder meget for os og partneren. Vi
har derfor foretaget nogle retningslinjer for at sikre
at systemet ikke kan misbruges.

Pinkoden er kun tilgængelig for Super Admin
brugere på vores platform. Super Admins kan selv
tilegne roller til andre brugere som kan se, men
ikke redigere koden. Mentech personale har ikke
adgang til hverken se eller redigere koden.
Ved henvendelse hos Mentech skal personen
oplyse firmaet, før de oplyser koden. Derved kan
personen ikke oplyse en kode, som så skulle
matche en tilfældig partner. Mentechs personale
kan ikke søge på en kode i systemet, og dermed
finde en tilhørende partner.

Nem opsætning
Opsætningen af hele denne aftale, tager kun et telefonopkald med en
Mentech medarbejder.
Det eneste du skal gøre er at ændre din kode fra tid til anden, så både du
og Mentech er sikre på at den ikke bliver misbrugt.

Vilkår og betingelser
Flere vilkår og betingelser vil fremgå af kontrakten mellem partneren og
Mentech ved oprettelse af Walk-In, ellers generelle betingelser:
Det er partnerens eget ansvar at skifte
pinkoden når dette findes nødvendigt.
Mentech anbefaler jævnligt at modificere
koden for, at undgå misbrug.
Annullering af sag er muligt imod gebyr,
inklusiv håndtering, fragt, m.m forbundet
med sagen, såfremt reparationen ikke er
påbegyndt.
Påbegyndte reparationer er bindene og
kan ikke annulleres.

Slutbrugeren har
kommunikationen med Mentech,
med mindre andet er oplyst.
Deres ord er derfor bindende i
forbindelse med godkendelse af
tilbud m.m.
Alle data og informationer
behandles indenfor GPDR’s
standarder og er fortrolige mellem
partneren og Mentech.

Lyder dette som noget for dig?
Så skriv en mail til erhverv@mentech.dk, så ringer vi til dig i dag!

Da vi har en utrolig hurtig ombytning process samt levering af
reservedele, så vil det være muligt at modtage det ombyttede produkt
eller et repareret produkt indenfor 24 timer i gennemsnit.
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Hvis parten først skal bestilles, så kommer den dagen
efter og så vil den være færdig indenfor 24 timer.
Såfremt delen er på lager, er gennemsnits
behandlingstiden 1-2timer.
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