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Laboratorium 2 

Reorganizacja procesu serwisowego 

 
Studenci przed zajęciami powinni zaznajomić się z narzędziem ADONIS 4.0 (lub Community 
Edition), metodą BPMS, koncepcją podejścia procesowego w zarządzaniu oraz metodami 
mapowania procesów gospodarczych.  

OPIS PRZYPADKU  

Przykład dotyczy serwisu pozagwarancyjnego  jednego ze znanych markowych producentów 
narzędzi m.in. dla budownictwa, leśnictwa czy ogrodnictwa. Są to takie narzędzia jak: 

• młoty udarowe 

• wiertarki 

• szlifierki 

• piły łańcuchowe 

• i inne 

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu ma za zadanie obsługiwać obszar Polski południowej pod 
względem serwisu tych urządzeń. Opisany proces serwisu dotyczy napraw poza trybem 
gwarancyjnym. 

Opis procesu przedstawiony zostanie w formie modelu procesu biznesowego oraz modelu 
środowiska pracy (struktury organizacyjnej) Wydziału Serwisu. Modele stworzone zostaną przez 
studentów na zajęciach Zarządzanie Procesami w oprogramowaniu ADONIS 4.0. Proces 
zamodelowany zostanie przy wykorzystaniu metody BPMS w ADONIS.  

 

Opis działania procesu w wersji pocz ątkowej 

Działania wykonywane w ramach procesu odbywają się w czterech róŜnych „oddziałach”, są to: 

� Punkt przyjęć sprzętu 
� Komisja ds. wyceny napraw 
� Dział serwisu 
� Dział księgowości i kasy 

Sekwencja działań przedstawia się następująco: 

1) Klient zgłasza uszkodzenie do Punktu przyjęć sprzętu dostarczając niesprawne 
urządzenie. Czas trwania przyjęcia urządzenia do naprawy szacuje się średnio na ok.    
15-45 min. Niestety, ze względu na istniejące procedury, wycena naprawy dokonywana 
jest dnia następnego. Jedna trzecia klientów rezygnuje z naprawy, gdy dowiadują się, Ŝe 
nie mogą naprawić urządzenia „od ręki”, tylko muszą czekać na kosztorys.  

2) Po przyjęciu uszkodzonego narzędzia w Punkcie przyjęć jest ono przekazywane do 
Komisji ds. wyceny napraw. Tutaj dokonywana jest identyfikacja uszkodzenia, a 
następnie szacowane są koszty i termin naprawy tego urządzenia. Szacowany czas 
wykonania kosztorysu naprawy zaleŜny jest od urządzenia i trwa od 20 minut do 160 
minut. 
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3) Punkt przyjęć sprzętu kontaktuje się z klientem i przedstawia mu koszt naprawy (na 
podstawie przygotowanego kosztorysu przez Komisję ds. wyceny napraw). Zwykle jest to 
dokonywane dnia następnego po przyjęciu wycenionych pod względem naprawy 
urządzeń od Komisji ds. wyceny napraw (co oznacza, Ŝe klient dowiaduje się o koszcie 
naprawy z 2 dniowym, lub większym opóźnieniem). 

4) W przypadku decyzji klienta o naprawie urządzenia jest ono przekazywane do Działu 
serwisu gdzie fizycznie dokonuje się naprawy. Fizyczna naprawa trwa w zaleŜności od 
rodzaju sprzętu i awarii od 40 minut do 320 minut, jednak są równieŜ przypadki 
przedłuŜonego czasu naprawy ze względu na brakujące części, których nie posiada się 
na magazynie (czas ściągnięcia brakujących części zamiennych z innych składów 
producenta trwa do jednego tygodnia, w tym celu są często wykorzystywane posiadane 
przez Wydział serwisu samochody słuŜbowe). Wykonanie bieŜących napraw nie jest 
czasami natychmiastowe ze względu na kolejki uszkodzonych urządzeń, których nie 
zdołano naprawić w dniu przyjęcia ich do Działu serwisu. 

5) Po wykonanej naprawie wystawiana jest faktura za usługi 

6) Następnie klient zostaje poinformowany przez Punkt przyjęć o wykonanej usłudze i 
proszony o odbiór naprawionego urządzenia (ewentualnie moŜna wysłać naprawione 
urządzenie do klienta posłańcem, jednak preferuje się osobisty odbiór urządzenia przez 
klienta – spowodowane jest to wymogiem podpisania faktury, podpisaniem dokumentu 
odbioru technicznego juŜ sprawnego urządzenia, jak równieŜ demonstracji na oczach 
klienta działającego urządzenia po naprawie). 

7) Po zgłoszeniu się po odbiór sprzętu klient dokonuje płatności za usługę serwisu. 

8) Sprzęt wydawany jest klientowi w Punkcie przyjęć (lub ewentualnie wysłany posłańcem 
lub własnym środkiem transportu). 

 

Opis struktury organizacyjnej w wersji pocz ątkowej 

Dział serwisu dzieli się na 4 oddziały: 

� Punkt przyjęć sprzętu 
� Komisja ds. wyceny napraw 
� Dział serwisu 
� Dział księgowości i kasy (dzieli się dodatkowo na Komórkę fakturowania oraz Kasy) 

W Punkcie przyjęć sprzętu pracuje 7 osób (kierownik oraz 6 doradców klienta – w ramach 
modelowania struktury organizacyjnej dla pracowników wszystkich oddziałów naleŜy dobrać 
dowolne imiona i nazwiska) 

W Komisji ds. wyceny napraw pracuje 7 osób (przewodniczący oraz 6 ekspertów ds. serwisu 
urządzeń) 

W Dziale serwisu pracuje 11 osób (kierownik oraz 10 serwisantów) 

W Dziale księgowości i na kasach pracuje 5 osób (kierownik działu, 2 fakturzystów w komórce 
fakturowania oraz 2 kasjerów na kasach) 
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Pracownicy Wydziału serwisu pracują 20 dni w miesiącu po 8 godzin dziennie na jedną zmianę. 
Wynagrodzenie wszystkich pracowników jest stałe (bez części ruchomej – premii) 
 
Siatka płac przedstawia się następująco: 
Dyrektor Wydziału serwisu   - 10 500 zł/ miesięcznie brutto na osobę 1 os. 
Kierownicy działów    - 7 000 zł/ miesięcznie brutto na osobę 4 os. 
Doradcy klienta    - 3 000 zł/ miesięcznie brutto na osobę 6 os. 
Eksperci ds. serwisu urządzeń   - 6 000 zł/ miesięcznie brutto na osobę 6 os. 
Serwisanci    - 3 500 zł/ miesięcznie brutto na osobę 10 os. 
Fakturzyści     - 3 000 zł/ miesięcznie brutto na osobę 2 os. 
Kasjerzy     - 3 000 zł/ miesięcznie brutto na osobę 2 os. 
 
W sumie 31 osób budŜet płac w dziale wynosi 139 500 zł/ mies. 
 

1200 klientów, którzy zgłaszają się do Punktu przyjęcia uszkodzonych narzędzi w trybie 
pozagwarancyjnym , 
 
Jedna trzecia z nich rezygnuje z naprawy, gdy dowiadują się, Ŝe nie mogą naprawić urządzenia 
od ręki, a muszą czekać na kosztorys. 
 
60% klientów, którzy otrzymują kosztorys naprawy zleca usunięcie awarii urządzenia (daje to 
średnio miesięcznie 480 zleceń naprawy urządzeń w trybie pozagwarancyjnym). 
 
Uśredniona cena (obliczona średnią arytmetyczną) usługi naprawy sztuki urządzenia wynosi 
przeciętnie dla klienta około 400 zł. 
 
Uśredniony koszt (obliczony średnią arytmetyczną) części zamiennych wstawionych do 
naprawianego urządzenia wyniósł około 100 zł/ szt. 
 
Średnia płaca (obliczona średnią arytmetyczną) przypadająca na jednego pracownika w 
Wydziale serwisu wyniosła 4 500 zł / miesięcznie brutto (31 osób x 4 500 zł = 139 500 zł / mies. 
– tyle wynosi miesięczny budŜet płac brutto dla Wydziału serwisu) 
 
W miesiącu ponosi się koszty ogólnowydziałowe szacowane na 40 tys. zł / mies. [prąd, woda, 
czynsz za wynajmowane pomieszczenia, utrzymanie porządku, amortyzacja środków trwałych, 
koszty eksploatacji 5 samochodów słuŜbowych itp.] koszty te naleŜy przyjąć za stałe (trudno 
redukowalne) 
 
W grubszym rozliczeniu pozagwarancyjny proces serwisu urządzeń jest deficytowy. 
PRZYCHODY = 192 000 zł  [ 480 szt./ mies. x 400 zł/ szt. = 192 000 zł] 
KOSZTY = 214 000 zł  [139 500 + 40 000 + 480 szt. x 100 zł/ szt. = 227 500 zł] 
STRATA = 192 000 – 227 500 = - 35 500 zł 
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Dodatkowe załoŜenia upraszczające: 

Sytuacja jest bardzo stabilna – co miesiąc obserwuje się takie same poziomy zainteresowanych 
klientów, ilości zleceń, rozkładów czasowych itp. Oznacza to, Ŝe sytuacja obserwowana nie 
wykazuje Ŝadnych fluktuacji miesięcznych, np. ze względu na sezonowość.  
 
Punkt przyj ęć sprzętu  przyjmuje miesięcznie 1 200 interesantów. Czas potrzebny na 
obsłuŜenie klienta zaleŜy od rodzaju sprzętu i uszkodzenia i wynosi średnio 30 minut, czyli 1200  
zgłoszeń trwa 600 roboczo-godzin (rbh.) w miesiącu 
 
Wydawanie naprawionego sprzętu (punkt przyjęć realizuje równieŜ wydawanie sprzętu klientom, 
którzy zlecili dokonanie napraw) trwa ok. 45 minut, czyli 480 wydań trwa 360 roboczo-godzin 
(rbh.) w miesiącu 
 
W ramach 80 wydań o najdłuŜszych czasach realizacji są wyjazdy do klientów słuŜbowymi 
samochodami. Wydania są grupowane do klientów usytuowanych w pobliŜu celem optymalizacji 
tras. 
 
Komisja ds. wyceny napraw  wykonuje miesięcznie 800 ekspertyz i kosztorysów. 
Średnio ekspertyza wykonywana jest na kwotę 400 zł (robocizna 300 zł + koszt części 
zamiennych 100 zł), czyli 800 ekspertyz na kwotę łączną  320 000 zł 
 
Analogicznym rozkładem cechuje się czas wykonywanych ekspertyz i kosztorysów i wynosi on 
średnio 90 min, czyli 800 ekspertyz to 1 200 roboczo-godzin (rbh.) w miesiącu  
 
W przeliczeniu na 480 zleceń naprawczych, ekspertyza trwa średnio 90 minut, czyli 480 
ekspertyz to 720 roboczo-godzin w miesiącu.  
 
Czas wykonywanych napraw przez serwisantów w Dziale serwisu , wynosi średnio 180 min, 
czyli 480 napraw to 1 440 roboczo-godzin w miesiącu  
 
Dział ksi ęgowo ści/ kasa  
Wystawienie faktury dla klienta trwa średnio 15 min 
przyjęcie wpłaty, lub sprawdzenie przelewu trwa średnio 15 min 


