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משולחנו של מנהל הקהילה –  // 01-4-3102השתתפו בדיון אורי לבנה ויאיר ולדמן
שלום לכולם,
במסגרת שיפור מתן השירותים בקיבוץ ,החליטה הנהלת הקהילה על התקנת כלי ניהולי חדש
באתר הקיבוץ" :ניהול מערכת קריאות שירות" שדרכו חברים ,תושבים ,יזמויות ועסקים יפתחו "קריאת
שירות" לנותן השירות הרלוונטי וינהלו ביניהם דו  -שיח עד לסיום תיקון התקלה או ההתקנה.
"המערכת לניהול קריאות שירות" ,מאפשרת ללקוחות מורשים לפתוח קריאה בתחום נבחר (חשמל ,ביוב,
גינון וכו') ולקבל עדכון אודות מצב הטיפול .המערכת נותנת מענה לניהול ותיעוד של התכתובת מול
הלקוחות ומקטינה את העומס על דרכי התקשרות הפחות מסודרות ,כגון :פניה אל נותן שירות באמצע
הארוחה בחדר האוכל ,טלפון לחשמלאי שנמצא ברומו של עמוד חשמל וכד' .כל אחד יכול לפתוח קריאת
שירות בזמן שמתאים לו וכל נותן שירות יכול להגיב על הקריאה כאשר הוא פנוי לטפל בה .במקביל
מנהל ענף השירות מצדו יכול לצפות בריכוז כל הקריאות ולקבוע סדרי עדיפויות בטיפול .ניתן לקבל
דוחות כלליים על מצב כל קריאות השירות ,לניתוח מצב השירותים השונים בקהילה ו/או לטיפול
בחריגים.
בשביל מה צריך את כל התכתובת הזאת באינטרנט? מה היה רע עד עכשיו?
זוכרים איך הזמנו רכב לפני הרבה שנים על לוח המודעות שליד ביתו של סדרן הרכב ? והיום מזמינים רכב
באמצעות האינטרנט בנוחות מירבית מהבית?
חברים ,אנחנו בעידן האינטרנט .נכון שבהתחלה זה קצת מלחיץ  ,אבל בעוד כמה חודשים לא נבין איך
הסתדרנו בלי "קריאות השירות" עד עכשיו?
אגב ,למרות שהתכתובת נעשית באמצעות האינטרנט ,זה לא אומר שאסור להרים טלפון בשעת הצורך
או לדבר ישירות עם נותן השירות ולהפך.

מאפיינים
● שיוך הקריאות לאדם האחראי על הטיפול בהן
● מתן סטטוס לכל קריאה
● מנגנון תגובות והערות לכל קריאה
● מנגנון דיווח ועדכון על כל שינוי במצב הקריאה גם לפונה וגם לאחראי

להלן רשימת נותני השירות ותחום אחריותם כפי שמופיעה באתר הקיבוץ

מערכות כאלה עובדות בקיבוצים שונים לשביעות רצונם של נותני השירותים וציבור הלקוחות וגרמו
לשיפור וייעול בתחום .שיהיה בהצלחה!
הסבר מפורט על ניהול המערכת החדשה ישלח אליכם בקרוב .לצורך כניסה והפעלת המערכת לכל תושב/ת
ולכל ענף ועסק בקיבוץ תונפק סיסמה אישית שתשמש אותו גם לכניסה רגילה לדף הפנימי של האתר,
להשתתפות בסקרים ועוד'  .אנא שמרו את הסיסמה במקום נגיש.
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איתן ציון – מנהל קהילה
שאלות והבהרות ,נא לפנות לאורי לבנה 250-8125096

