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Az elemzés kényelmesen tableten
keresztül is elvégezhető.
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Ipari Szolgáltatás Kiválóság Monitor
(Industrial Service Excellence Monitor)
Az Ipari Szolgáltatás Kiválóság Monitor révén a gyártó cégek egy részletes képet alkothatnak a jelenlegi teljesítményükről, a monitor tizenkét elve révén. Ennek
eredményeképpen a résztvevő cégek ajánlásokat kapnak a lehetséges teendőkről és
fejlesztésekről, amelyek ajánlásokat figyelembe vehetnek a Szolgáltatás Kiválóság elérésének folyamata során.

Az elemzés ingyenes, és a gyártó
cégek az
eredményeket
szabadon felhasználhatják.

Ez a kézikönyv útmutatástként szolgál a monitor használatához és az eredmények értelmezéséhez.

www.ise-monitor.eu/monitor

Minden megjelenített adatot,
információt bizalmasan és anonim
módon kezelünk.
©pixabay
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Kézikönyv
az Ipari szolgáltatás Kiválóság Elemzéséhez
- Célcsoport-

- Fontos Információk-

A monitort a gyártó cégek számára fejlesztették ki,
elsősorban KKV-k számára. Főként azon személyeknek
szánják a használatát, akik jó rálátással rendelkeznek a
cég szolgáltatási részlegére, úgy mint szolgáltatási vezetők, ügyfélszolgálati vezetők, vagy ügyvezető igazgatók. Nagyobb vállalatoknál az elemzést önálló üzleti
egységek is elvégezhetik.

 Kérjük, válaszoljon a kérdésekre a legjobb tudása

- AdatvédelemA személyes adatok feldolgozása során a személyiségi
jogok védelmét kiemelten fontosnak tartjuk. Az adatkezelés teljes mértékben a GDPR jogi előírásai szerint
történik. A monitor a biztonságos https kapcsolaton
keresztül működik. További információ az adatvédelmi
szabályzatunkban található: www.ise-monitor.eu/
monitor

szerint, mivel csak ily módon biztosítható az elemzés
az elvárt minőségben.
 Kérjük, a válaszadás során vegye figyelembe az Ön-

ök legfontosabb szolgáltatási/alapszolgáltatási tevékenységét a B2B területen.
 Lehetősége van elmenteni azokat az elemzéseket,

amelyeket már korábban elkezdett. Ha szeretne továbbítani egy már megkezdett elemzést harmadik
személynek, elmentheti és továbbíthatja azt, a jelszavának és az e-mail címének megadásával.
 Az elemzés körülbelül 20 percet vesz igénybe.

Definíciók
- Szolgáltatások Ebben az elemzésben olyan szolgáltatásokra összpontosítunk, amelyeket más vállalatoknak (B2B szolgáltatások)
kínálnak, és amelyek általában egy termékhez kapcsolódnak. Nem korlátozzuk szolgáltatásaink meghatározását a
karbantartásra és az ügyfélszolgálatra, hanem a termék értékesítése előtti, alatti és utáni szolgáltatásokat is tevékenységi körünkbe soroljuk. A szolgáltatások körébe tartozik például a tanácsadás, a konkrét megoldások kidolgozása,
garancia, karbantartás, karbantartási szerződések, használati díjak, javítások, alkatrészek, ügyféloldalak optimalizálása, stb.

- Szolgáltatási KiválóságA Service Excellence (Szolgáltatás Kiválóság) azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat magas színvonalon kínálják az
ügyfelek számára annak érdekében, hogy az ügyfél teljes mértékben elégedett legyen a javasolt megoldással, és a
nyújtott szolgáltatás versenyképes legyen. A szolgáltatás kiválósága azt is jelenti, hogy a vállalaton belüli folyamatok
és struktúrák támogatják a szolgáltatások hatékony és rugalmas ellátását, továbbá azt is, hogy minden szervezeti
egység együttműködik a jobb szolgáltatások nyújtása érdekében.

Az online monitort közvetlenül az alábbi linken keresztül érheti el:

www.ise-monitor.eu/monitor
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Lépések a cége elemzéséhez
1. Lépés/hozzáférés a monitor kezdőlapjához, három lehetősége lesz:

- A cégem elemzése-

- Másik elemzés készítése a cégemről -

Amikor először végzi az elemzést, itt kell kezdenie. Erre
a gombra kattintva regszitrálhat az email címével és a
ön által választott jelszóval. Ezek után azonnal kezdheti
az elemzést.

Használhatja ezt az opciót, ha már elvégzett egy elemzést, és szeretné látni a fejlődését egy bizonyos idő
eltelte után. Végezze el az elemzést a szokásos módon.
Kérjük, vegye figyelembe a tényt, hogy hat hónap kell
hogy legyen az ön első és masodik elemzése között.
További elemzés nem lehetséges ezen időszak lejárta
előtt.

- EredményeimAmennyiben már elkészített egy elemzést, itt bármikor
megtekintheti az eredményeket. Lépjen be a jelszavával és az e-mail címével.

2. Lépés/Feliratkozás és bejelentkezés:

A monitor használatához regisztráció szükséges, az adatai biztonságát ezzel tudjuk garantálni. Ehhez kattintson
a"Még nem iratkozott fel?" gombra, majd töltse ki a tetszés szerinti jelszavát, valamint az e-mail címét, és kattintson a „fiók létrehozása” gombra. Ezután hozzáférhet a monitorhoz. Újbóli belépéshez adja meg az e-mail címét és a
jelszavát, majd kattintson a "belépés" gombra.

A kutatócsoport tagjai soha nem fogják látni a jelszavát. Fontos, hogy helyes és működő e-mail címet
adjon meg fiókjának mindenkori elérhetősége biztosításának érdekében. További információért kérjük,
tekintse meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat a következő címen www.isemonitor.eu/monitor!
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3. lépés/Kezdje el az elemzést az "elemzés"-re kattintva:

Az elemzés a következőképpen épül fel:

 Feltételek: kérjük, olvassa el figyelmesen a definíciókat! Az elemzés kizárólag az ipari szolgáltatásokra vonatkozik, azaz a más vállalatoknak kínált
szolgáltatásokra.
 Előzetes szűrés: az elemzést megelőzi egy kérdés
azzal a céllal, hogy kiderüljön, az Ön cége az érintett
célcsoportba tartozik.
 Kérdések az Ipari Szolgáltatás Kiválóságával (ISzK)
kapcsolatban: ez az elemzés fő része. Az Ipari
Szolgáltatás Kiválóságának tizenkét elve van.

Eredmények: itt az ISzK hatását értékelik a vállalata
pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményének aspektusaira.
Minden kérdésre válaszolnia kell annak érdekében,
hogy hozzáférhessen az elemzési eredményekhez.
Használja a „vissza” és „következő” gombokat az
utolsó vagy a következő oldalra lépéshez. A válaszait
közben el tudja menteni.
Miután az utolsó rész minden kérdését megválaszolta
"következmények", kattintson a "befejezés"-re.
Kattintson az "eredmények"-re majd lehetősége lesz
megtekinteni az eredményeit.

Válaszoljon a kérdésekre a legjobb tudása szerint, hogy megfelelő elemzést kapjon!

4. Lépés/Tekintse meg az elemzés eredményeit:
Kattintson az „eredmények” gombra a vállalata elemzésének megtekintéséhez:
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Az „eredmények” részben láthatja a vállalatának eredményeit és az Ipari Szolgáltatás Kiválóságának egyes részterületeit, amelyek hatással vannak a teljesítmény különböző dimenzióira („vállalatirányítási eszközök”)

- Önértékelés Az önértékelés grafikon megmutatja a társasága
eredményeit mind a tizenkét részterület figyelembe
vételével. A társaság részéről adott értékeket a kék
oszlopok mutatják. A skála 1-től 7-ig terjed: minél magasabb az érték, annál jobb az egyes részterület
értékelése.
A türkiz színű vonal a referenciaértéket mutatja, ez
alapján egyértelműen látható egy-egy érték kapcsán,
hogy az átlag alatt vagy felett található. Ha a referenciaérték alacsonyabb az Ön értékénél, akkor az Ön cége
az adott részterületen jobb, mint a többi résztvevő
gyártó cég átlaga.
Minden egyes részterület részletes eredményeiért
kattintson a megfelelő sávra. A grafikon alatt található
a kérdésekre adott minden válasz alapján készült elemzés.
Nem szeretné, hogy a benchmark sor megjelenjen?
Akkor kattintson a „benchmark” -ra a jelmagyarázatban a grafika felett.

- Control levers (Vállalatirányítási eszközök) Az „eredmények” másik alpontja az önellenőrzés
(„irányítási eszközök”). A cél az, hogy bemutassuk, hogy az Ipari Szolgáltatási Kiválóság különböző elvei hogyan befolyásolják a teljesítmény bizonyos részterületeit. A vizsgált teljesítménydimenziók a következők:





Ipari Szolgáltatás Kiválóság
A szolgáltatási üzletág pénzügyi teljesítménye
A szolgáltatási üzletág nem pénzügyi teljesítménye
A termék üzlet sikeressége

Például, ha szeretné fejleszteni vállalkozását az Ipari
Szolgáltatás Kiválósága segítségével, akkor indokolt
használni a szolgáltatási folyamatirányítás, a szervezeti
felépítés és az értékesítési kapacitások vállalatirányítási eszközét, mert ennek a három részterületnek erős pozitív hatása van az Ipari Szolgáltatás
Kiválóságára. Ezért javasoljuk megfontolni és
végrehajtani az ajánlott intézkedéseket, különösen
ezen három elvet érintően.

Az elvek eltérő hatással vannak a speciális üzleti célokra.
A céltól függően a kapcsolódó szabályok fejlesztésére kell összpontosítani!
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5. lépés/Ajánlott cselekvések:

Az „Ajánlott cselekvések” fejezet ajánlásokat tartalmaz az Ipari Szolgáltatás Kiválóságának tizenkét szabályának
fejlesztésére. Ezen ajánlások fő elvek és lehetséges intézkedések szerint vannak felosztva:
 Fő elvek: az alapvető előfeltételek, amelyeknek a vállalatnál léteznie kell, hogy figyelembe vehessenek azt a a
adott szabályzatot.
 Lehetséges intézkedések/ lehetséges mérések, amelyeket gyakorlatban is alkalmazhat a szervezeten belül a
szabálykövetés javítása érdekében.

6. lépés/Nyomtasson ki egy kész elemzést.
Kattintson a „jelentés” gombra a vállalat eredményeinek kinyomtatásához. A jobb felső sarokban található egy
nyomtatási gomb, mellyel a jelentést közvetlenül kinyomtathatja, vagy elmentheti pdf-dokumentumként.
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Innoskart Vállalkozásfejlesztési
N o n p r o fi t K ft .
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+36 20 431 4264
innoskart@innoskart.hu
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