چهگونگي برخورد با شكايت مشتري
س اعالم شده در دفترچههاي همراه محصوالت ،ایمیل شركت و يا فرمهاي
مشتري اعم از داخلي و خارجي ميتواند از طريق شماره تما 
سنجش رضايت مشتري كه همراه محصول و يا در وبسايت قرار دارد نارضايتي خود را به شركت اعالم نمايد .چنانچه هر نوع نارضايتي
مشتري به اطالع شركت برسد ،امورمشتريان با توجه به دستورالعمل تفكيك شكايت مشتري از درخواست خدمات ()R-I02

تفكيكي بين درخواست خدمات و شكايت مشتري قائل ميگردد .سپس ،در صورت صحت شكايت ،اطالعات را به فرايند ارتباط با مشتري
ارجاع ميدهد .فرايند ارتباط با مشتري شكايت مصرفكننده را در سيستم مديريت ارتباط با مشتري ثبت مينمايد و فعاليتهاي بعدي
براي جبران نارضايتي مشتري آغاز ميشود .جهت پيگيري مشتري يك كد رديابي به هر شكايت تعلق ميگيرد كه اين كد با تماس تلفني،
پیامک و يا ایميل به اطالع وی خواهد رسيد.
توجه  :1درصورتیکه شکایت توسط فرایند  CRMبه نیابت از مشتری با توجه به دستورالعمل تفكيك شكايت مشتري از درخواست
خدمات ( )R-I02صورت پذیرفته باشد ،کد پیگیری ،صرفاً در صورت تماس مصرفکننده با سازمان و بیان نارضایتی به ایشان
اطالعرسانی خواهد شد.
توجه  :2مشتريان براي تماس تلفني با شركت در ساعتهاي اداري و جهت استفاده از سايت برفاب و ایمیل ،crm@barfab.ir
در هر ساعت از شبانهروز ميتوانند با شركت در ارتباط باشند.

پس از اعالم نارضایتی به فرايند ارتباط با مشتري ،اين فرايند بسته به مورد ،اقدامهاي زير را انجام ميدهد:
© ©ثبت دقيق مور ِد نارضايتي ،اقدامات پیشنهادی شاکی و تخصیص کد پیگیری شکایت و اعالم وصول شکایت به فرد ناراضی.
© ©دريافت اطالعات كامل و دقيق دربارة موضوع نارضايتي و درصورت نياز ،تحقيق از افراد يا بخشهاي ديگر و اولویتبندی شکایت
براساس جدول .RPN
© ©اطالعرساني موضوع به فرايندهاي مرتبط.
© ©اعالم به مشتري در صورت وارد نبودن شكايت و يا اطالعرساني اقدامهاي انجامشده و يا قابل انجام به مشتري و در صورت
پذيريش آنها توسط مشتري مختومه نمودن شكايت پس از انجام اقدامات.
© ©دريافت ميزان رضايت ايشان از فرايند رسيدگي به شكايات با انجام نظرسنجي از نحوۀ رسيدگي به شكايت مطابق فرم سنجش
رضايت از رسيدگي به شكايات (.)R-F23
در انجام مراحل فوق ،الزم است كلية فرايندها و واحدها با فرايند ارتباط با مشتري كام ً
ال همكاري و هماهنگي داشته باشند .اين فرايند
مسئوليت كامل پيگيري موضوع را به عهده دارد و ارتباط نهايي با مشتري بايد بهوسيلة اين فرايند ادامه يابد.

صفحه 1

توجه  :3مواردی که مربوط به ایمنی و سالمت مصرفکننده میشوند حداکثر باید ظرف یک روز کاری پس از اعالم شکایت مورد
بررسی قرار گیرند.
توجه  :4اگر پيش از فرايند ارتباط با مشتري ،فرايندهاي ديگر با مشتري ناراضي ارتباط برقرار كرده باشند ،تماس اين فرايند با
مشتري بايد كام ً
ال هماهنگ با تماسهاي قبلي فرايندهاي ديگر انجام شود تا از تعدد مكالمات با مشتري خودداري شود.
توجه  :5در هر مرحله از انجام کار که نیاز به پاسخگویی فرد ناراضی باشد مانند نیاز به اطالعات تکمیلی ،تأیید انجام کار جهت
مختومه شدن شکایت و  ...در صورت عدم پاسخگویی طی حداقل  3بار پیگیری ظرف  10روز شکایت مختومه شده و در صورت
تماس مجدد فرد ناراضی شکایت جدیدی ثبت میشود.
توجه  :6در مواردی که پس از رسیدگی به شکایت و انجام اقدامات الزم باز هم رضایت شاکی بهصورت کامل جلب نگردید و یا امکان
انجام اقدامات الزم وجود نداشته باشد (مانند شکایت از تأخیر در انجام خدمات) فرایند ارتباط با مشتری میتواند بسته به امكان،
با روش مناسبي (مانند ارسال نامه ،هدية تبليغاتي ،افزايش دورة ضمانت محصول يا  )...در جهت افزایش رضایت شاکی اقدام نماید.
شناسايي شكايات پنهان
جهت شناسايي شكايات پنهان دستورالعمل تفكيك شكايت مشتري از درخواست خدمات ( )R-I02تدوين و در سازمان جاری
شده است.
تعيين حداكثر زمان بسته شدن شكايت
تمامي شكايات بايستي ظرف مدت  30روز كاري به اتمام برسد .در صورت عدم اتمام رسيدگي به شكايت تا  30روزكاري ،مصرفكننده
ميتواند درخواست عودت يا تعويض محصول نمايد.
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