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1 YLEISTÄ
Tässä dokumentissa on lyhyt seloste muutoksista jotka koskevat MaxService, MaxMoney, MaxReports
sekä MaxSettings 3.83 versioita suhteessa versioon 3.82. Tietokantaan on tullut muutoksia. Tämä
tarkoittaa, että sinun on ajettava konvertointiajo DBMaintenance -ohjelmalla ennen kuin otat uuden
version käyttöösi. Muut ohjelmat on muutettu sopimaan yhteen uuden tietokannan kanssa. Suuria
muutoksia muihin ohjelmiin ei ole tullut.

2 HUOLTOTYÖN HALLINTA - MAXSERVICE
2.1 Työlista
Uudella asetuksella voi nyt saada vain ”hälytyksessä” olevat työt mikäli ”Hälytyksessä” on valittuna.
Lisäksi Työlista ”muistaa” nyt paremmin mikä tila on valittuna kun listalle palataan esim.
vastaanottoruudulta.
Työlistalle on lisätty asiakkaan osoitetieto asiakkaiden tunnistamisen helpottamiseksi. Tämä helpottaa
oikean työn löytämisen, mikäli em. työjonossa on saman yrityksen eri toimipisteiden töitä.

Osoitetieto nimen yhteydessä

Näkymä työlistalta jossa ”Valmiit” työt on valittu selattavaksi.

2.2 Työn vastaanotto
Uusi toiminto lisätty valikkoon jolla työn asiakasta voidaan jälkikäteen vaihtaa. Edellytys on, ettei työ ole
historiassa.
Asiakkaan vaihtaminen
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Työn vastaanottaja voidaan nyt vapaasti määritellä tai vaihtaa huoltotyölle. Tämä ominaisuus voidaan nyt
paremmin käyttää ilmaisemaan kuka on asiakkaan kanssa keskustellut sekä kuka on tämän työn (asian)
käsittelijä.
Työn käsittelijän vaihto

Laitteen omistaja saadaan näkyville
Luvattu päivä ei pakollinen

Työn vastaanotto jossa lisätiedot laitteesta avattuna.

Saat asiakastiedot näkyville naputtamalla ”Laite” -ohjetekstiä ruudun vasemmassa reunassa, mikäli
laiterekisteriin on määritelty laitteelle omistajaa. Toiminnolla voit varmistaa, että oikea laite on valittuna,
mikäli esim. laite on valittu suoraan sarjanumeron perusteella.
Luvattu ajankohta työlle ei ole enää pakollinen. Nyt voit kirjata työn, esim. asiakkaan huoltopyynnön
perusteella, lähettää viestin asiakkaalle jossa hänet pyydetään olemaan yhteydessä niin, että ajasta voisi
sopia. Työ siirry nyt ”Hälytyksessä” olevaksi, mikäli sille ei ole sovittu ajankohtaa.
Automaattiset viestit (Sähköposti / SMS) on laajentunut käsittämään myös kuljetuspyyntöjen
(asiakasnouto / korjaamonouto) lähettämisen. Tällä toiminnolla saadaan kuljetusyritykselle / kuljettajalle
viesti, kaikkine osoitetietoineen, mistä pitää kuljettaa mitäkin ja mihin, olematta puhelinyhteydessä
kyseiseen tahoon. Samalla olemme pudottaneet kännykkäviestien á hinnat 0,25 euroon.
Kuljetuspyyntö

Noutopalvelu on joustava tapa hoitaa asiakaspalvelua.
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2.3 Työn käsittely
Työn veloitusrivien näkymä on suurennettu. Näin saat paremmin näkyville riveillä olevat tiedot katsomatta
huoltoraporttia esikatselussa. Tähän liittyen ruudun käyttäytyminen esim. sen korkeuden ja leveyden
säätämisen yhteydessä, on muuttunut.

Näkymä suurennettu

Veloitusriville tekstiä

Työ on tässä käsittelyssä ja sille on kirjattu vapaamuotoista tekstiä sisältävä veloitusriviä .

Voit nyt kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä työn veloitusriville. Tuotekoodi on riville kuitenkin yhä pakollinen.
Toisin sanoen voit luoda tuote ”Muut varaosat” ja käyttää tätä esim. sellaisille tuotteille, joille et halua
erityistä seurantaa.
Työn hallintaruudussa on uusi ”Loki” -painike, josta aukeaa työn lokitiedot. Lokitietoja ovat mm. lähetetyt
viestit. Tämä tieto kertyi aikaisemmin ”Muuta” -tekstiin ja tulostui myös eri raporteille. Se on nyt siirretty
oman lokiin, koska kyseessä kuitenkin on tarkistus-luontoista tietoa.
Työn lokitiedot

Loki-tieto lähetetyistä viesteistä kertyy myös tähän, mikäli käytät viestejä kuljetusyritykselle / kuljettajalle.
Järjestelmä tekee myös merkinnän loki-tietoihin kun lähetät E-viestejä asiakkaille.
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2.4 Huoltopyynnöt
Uusi toiminto jossa käsitellään ”konekielisessä” muodossa saapuneita huoltopyyntöjä. Huoltopyyntö on
suhteellisen vapaamuotoinen tieto, jota aina on pyyntökohtaisesti hyväksyttävä tai hylättävä.
Hyväksyminen siirtää pyynnön automaattisesti huoltotyöksi, ohjelma tarkistaa kuitenkin tiedot ennen kuin
siirto tapahtuu. Tällä hetkellä huoltopyynnöt tulevat toisista järjestelmistä, tulossa on suora linkki netistä ja
muualta tulevat huoltopyynnöt. Sinulla on siis jo ohjelma, jolla pystyt käsittelemään näitä pyyntöjä.

Huoltopyyntöjen käsittely

Saapuneita huoltopyyntöjä joista ”napin painalluksella” tehdään työtilauksia.

Voit avata huoltopyynnön suoraan työn vastaanottoon. Lisätietojen kirjaamisen jälkeen voit tallentaa sen
suoraan huoltotyöksi. Asiakas- ja / tai laitetietoja voidaan liittää suoraan ko. rekistereihin käsittelyn
yhteydessä.

2.5 Laskuttaminen
Laskuttaminen on nyt mahdollista ilman esikatselua. Tämä tarkoittaa nopeampi käsittely suuremmissa
koontilaskuissa. Ohjelman asetuksissa löytyy parametri, jolla määrittelet työasemakohtaisesti
pyydetäänkö käyttäjältä kuittausta rivien lisäyksestä laskulle. Lisättävät veloitusrivit näkyvät vain
kuittausruudulla, esikatselua ei ole.
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3 LASKUTUS - MAXMONEY
Laskujen listaus ruudulla on nyt mahdollista rajata, sekä päiväyksen että asiakkaan perusteella.
Päiväyskohdistuksen muokkaus on parannettu kun laskujen suorituksia on tallennettu ”käsin”.
Listaa voi rajata sekä päiväyksen
että asiakkaan perusteella

Päiväykset on nyt
molemmat
muokattavissa

Myyntireskontran näkymässä valittu ”Maksamattomat” laskut ja siitä ”Suorita lasku”.

Laskulle kirjattavalle yleiselle viitetiedolle on nyt oma kohtansa laskun käsittelyssä.
Viitetietoa voi nyt kirjata laskulle
enemmän

Laskun näkymä avattu ”avoimelle” laskulle.

Koontilaskuja voidaan nyt tehdä ilman esikatselua jokaisen työn kohdalla (=nopeutettu käsittely mikäli
laskutettavien töiden lukumäärä on suuri).
Tuotteiden hakeminen ja lisääminen laskulle on nyt helpompi ja nopeampi. Nopein tapa on ”tuotenumero”
+ Enter tai ”tuotenimike” + Enter. Ohjelma avaa automaattisesti alasvetolaatikon, mikäli annettu tuote ei
löydy.
Laskuille voidaan nyt määritellä (MaxSettings) maksutapakohtaisia laskunumerosarjoja. ”Asiakaslaskut”,
”Käteislasku” voidaan näin sarjoittaa kirjanpidon haluamalla tavalla.
Laskunäkymässä on uusi alaruutu jossa näkyy kyseisen asiakkaan laskutushistoria aikajärjestyksessä.
Tuorein lasku on aina ensimmäisenä.
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4 TULOSTEET JA RAPORTIT - MAXREPORTS
Tulostuspainike tuo nyt esikatselun, ensimmäisellä painalluksella, mikäli näin määritelty. Ominaisuus
koskee standarditulosteita kuten; huoltotilaus, huoltoraportti, lasku jne. Esikatselusta tulostus käyttäytyy
kuten aikaisemmin.
Pientulosteita on lisätty kannettavaa kuittikirjoitinta ajatellen. Tässä versiossa pientulosteet ovat;
huoltotilaus, huoltoraportti, lasku, kuitti, maksutosite sekä keikkalista.
Käyttäjämäärityksissä on uusi ohjaustieto ”Päätetunnus”. Tällä tunnuksella voidaan pientulosteita ohjata
haluamalle kirjoittimelle. Käytetään esim. huoltolaukun kuittikirjoitintulostuksien ohjaukseen.
Tulosteiden kopioiden lukumäärä toimii nyt paremmin pyyntöjen / esimäärityksien perusteella.
Uusia tilastotulosteita mm. kustannuspaikkaseurannalle, provisiolle ym.
Uusi raportti ”Asiakkaan laiterekisteri”, joka perustuu laiterekisterin merkintöihin (ei työhistoriaan).
Uusi raportti ”Asiakkaan työhistoria”, joka perustuu työhistoriaan.
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5 ASETUKSET JA PARAMETRIT - MAXSETTINGS
Asetuksia lisätty ja toimintoja on muutettu (katso MaxSettings dokumentaatiota).
Yleiset määritteet, maksuehdot, toimitustavat ym. ovat nyt siirretty tietokantapohjaiseksi (=samat
määritteet kaikille käyttäjälle / työasemille).
Iris-koodien pituus on nyt suurempi.

Tässä määriteryhmä ”maksutavat” on käsittelyssä. Tunnisteen ja selitteen lisäksi tositteille määritellään numerosarjat.

”Henkilökunnalle” voidaan nyt määritellä mm. kuka saa tulostaa laskuja, kuka ei.

Henkilökunnalla uusia asetuksia
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6 PERUSTIEDOT – KAIKKI OHJELMAT
6.1 Yleistä
Asiakas, Tuote ym. perustiedoissa, monikäyttö on parannettu. Samalla olemme käyneet läpi kaikki
ikkunat ja muuttaneet lisäys ja muutosrutiineja toimimaan mahdollisimman yhtenäisesti (täysin
samanlaiseksi toimintoja ei saa, koska tarpeet ovat eri ruuduissa hiukan erilaiset).

6.2 Asiakastiedot
Asiakkaalle voi nyt myös tallentaa Y-tunnusta joka tarvitaan, uusien määräyksien perusteella,
laskutuksessa. Laskutusasiakkaan määritys asiakaskortilla on muuttunut. Laskutusasiakas joko
määritellään tai ei.

Laskutusasiakkaan
määrittely on muuttunut

Onko asiakas ALV
velvollinen?

Tili on uusi tieto
ostoreskontraa varten
Hintakoodi määrää
minkä tuotteen hinta
tulisi oletuksena
käyttää
Mikäli asiakkaalla ei ole poikkeava laskutusosoite, se voidaan jättää tyhjäksi.

Y-tunnus uusi tieto

Uusi toiminto jossa huoltopyynnön asiakastiedot saadaan automaattisesti siirtymään ”asiakaskortin”
pohjaksi.
Tietojen siirtäminen
huoltopyynnöstä
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6.3 Laitteet
Laitekäsittely sekä oletushaut ovat muuttuneet työn hallinnassa laitteiden ominaisuuksien laajentumisen
myötä. Työn kirjaustavasta riippuen oletustietoa haetaan eri tavalla. Mikäli esim. itse laitetiedoissa on
valmiina tieto asiakkaasta, voidaan työn kirjausta aloittaa laitteesta jolloin asiakastiedot täyttyy
automaattisesti.
Laitetta voi nyt myös kopioida olemassa olevasta kun uutta määritellään.
Laiterekisterissä on uusia tietoja. Laitteen sijaintitiedoilla saadaan huoltotilaukseen tietoa missä laite
sijaitsee. Tarkasti käytettynä tästä saadaan myös ”Inventaariluettelo” sarjanumeroineen ylläpidetty, itselle
tai asiakkaan käyttöön.
Huoltopyynnöistä saadaan myös tähän laitetietoa syöttöpohjaksi, samalla tavalla kuin asiakkaan kohdalla.
Tietojen siirtäminen
huoltopyynnöstä

Tuotekoodi on tehtaan
määrittelemä
tuotekoodi

Missä laite sijaitsee?
Ostopäivä
mahdollistaa
takuuajan tarkistuksen

Mikäli asiakkaalla ei ole poikkeava laskutusosoite, se voidaan jättää tyhjäksi.
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6.4 Tuotteet
”Tuotekoodin muuttaminen” on uusi toiminto tuotekortilla, joka muuttaa tuotekoodin läpi järjestelmän.
Tämä on toiminto jota voi käyttää esim. kun tuoterekisteriä siivotaan eikä haluta menettää tilastotietoja.
Tuotteen tunnuksen
muuttaminen

Hyväksytäänkö alennus
tälle tuotteelle asiakkaalle
määritelty alennus %
automaattisesti?

Toimittajan määrittelemä
tuotekoodi

Tuotteen yksiselitteinen tunnus saadaan muutettua koko järjestelmässä.

7 ERIKOISRAPORTTEJA - MAXMANAGER
Ohjelmaan on lisätty uusi läpimenoaika raportti joka näyttää yhteenvedon kaikista valituista laitteista.
Raportti on Nokian hyväksymä ja kelpaa sellaisenaan puhelimien läpimenojen raportointiin.
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8 MUUTA
8.1 Yleistä
Kaikki ”kommenttitekstien” pituudet ovat nyt 255 merkkiä tai suuremmat läpi koko järjestelmän. Tämä
mahdollistaa nyt pitkienkin kommenttitekstien kirjaamisen.
Huoltotöiden oletuskeston perusteella tapahtuvan päivälaskenta on tarkennettu huomioimaan viikonloput.

8.2 Päivitys
DbMaintenance, tietokannan ylläpitosovellus, on saanut uusia ominaisuuksia. Katso lähemmin sen
dokumentaatiota.
Päivitys tallentaa kaikki olemassa olevat lasku- ja raporttipohjat .bak nimisiksi. Pohjat löytyvät
asennushakemiston /templates hakemistosta. Näistä saat takaisin vanhan pohjan, mikäli olet muuttanut
sen. Huomioi kuitenkin, että sinun on tehtävä muutokset uuteen pohjaan, mikäli haluat uudemman pohjan
käyttöön.
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