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W zależności od indywidualnej konfiguracji systemu, niektóre ekrany mogą się różnić od prezentowanych w książce 
„Profesal Mobile. Podręcznik użytkownika”. 

Część opisanych funkcji może być niedostępna – uzależniona jest od konfiguracji programu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Profesal Sp. z o.o. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej 
zgody firmy Profesal Sp. z o.o. 

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były kompletne i rzetelne, jednakże ani 
dostawca ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i omyłkowe pominięcia. Nie jest również ponoszona 
jakakolwiek odpowiedzialność za szkody wynikłe z korzystania z informacji podanych w niniejszym dokumencie. 

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszej publikacji bez powiadomienia. 

Dane zawarte w dokumentacji według stanu na dzień 25 listopada 2015. 

 Profesal Sp. z o.o. 

ul. Smoleńsk 129 

31-112 Kraków 

Serwis techniczny 

tel. 12 424-00-30 

e-mail: serwis@profesal.pl 

mailto:serwis@profesal.pl
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 Przykładowy scenariusz 

Dokument opisuje obsługę zgłoszenia serwisowego w systemie Profesal Mobile: począwszy od 

rejestracji zgłoszenia w miejscu zaistnienia usterki, przez przydzielenie technika do obsługi zgłoszenia 

i wpisania do systemu wykonanych, do zamknięcia i rozliczenia zgłoszenia w systemie. Dla lepszego 

zobrazowania funkcjonalności posłużyliśmy się scenariuszem dla branży zarządzania 

nieruchomościami. 

 

  

Pracownik przyjeżdża do klienta, żeby dokonać okresowego 
przeglądu budynku

Na miejscu stwierdza uszkodzenie szlabanu przy wjeździe 
na wewnętrzny dziedziniec

Rejestruje nowe zgłoszenie serwisowe w systemie

Zarządzający działem serwisu zleca w systemie naprawę 
podległemu pracownikowi

Serwisant po usunięciu usterki rejestruje fakt naprawy wraz z 
opisem sposobu usunięcia usterki 
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 Proces tworzenia zgłoszenia serwisowego 

Pracownik, wykonując kontrolny przegląd budynku, znajduje usterkę, którą chce zarejestrować 

w systemie. W tym celu znajduje w aplikacji mobilnej zasób, jakim jest kontrolowany budynek, 

a następnie dodaje zgłoszenie serwisowe bezpośrednio do tego zasobu. 

 

 

 

  

Zgłoszenie tworzymy poprzez 

naciśnięcie „plusa”  

na widoku zasobu i wybraniu 

„zgłoszenia serwisowego” 
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 Uzupełnianie szczegółów zgłoszenia serwisowego 

Następnie w oknie „Nowego zgłoszenia serwisowego” opisuje, kategoryzuje i priorytetyzuje 

zgłoszenie. 

 

 

  

W tym miejscu pracownik powinien 

umieścić informacje dotyczące 

szczegółów zgłaszanej usterki 
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 Dodanie pliku do zgłoszenia serwisowego 

Pracownik, po stwierdzeniu usterki szlabanu wykonuje zdjęcie dodając je do utworzonego wcześniej 

zgłoszenia serwisowego. Aby to zrobić, należy wcisnąć „plus” znajdujący się w prawym górnym rogu 

widoku utworzonego zgłoszenia serwisowego. 
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 Edycja zgłoszenia serwisowego 

Po utworzeniu zgłoszenia o usterce zasygnalizowanej przez konserwatora, zarządzający działu 

serwisu odbierający zgłoszenie w biurze, przydziela rozwiązanie problemu zespołowi oraz edytuje 

niektóre jego elementy. Pracownik obsługujący zgłoszenie może na miejscu wykonania usterki 

zmienić m.in. stan zgłoszenia i stan rozwiązania. 
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 Tworzenie notatki do zgłoszenia serwisowego 

Po wykonaniu naprawy, pracownik usuwający usterkę zmienia status zgłoszenia (jak w p. 4) i dodaje 

notatkę z opisem spoosbu naprawy. 

 

  

Wybierając „Notatkę do zgłoszenia 

serwisowego” po naciśnięciu 

przycisku „plusa” 

Bądź też klikając bezpośrednio w 

przycisk „Dodaj notatkę do 

zgłoszenia”  
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jeden system…. wiele możliwości 
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