ضمن تشكر از حضور تمامي مشتريان محترم در سنجش ميزان رضايت مشتريان ايرانترانسفو و ارائه
انتقادات و پيشنهادات دلسوزانه مديران و كارشناسان شركتهاي ذيربط ،بدينوسيله فرايند اقدامات اصالحي و
خالصه نتايج بدست آمده از سنجش دوره هفتم (سال  ) 93كه از بازخورد نظرات و پيشنهادات شما مشتريان
گرامي حاصل شدهاست ،به استحضار ميرسد:
فرايند طرح و اولويتبندي مشكالت و پيشنهادات مشتريان در كميتههاي تخصصي
نتايج سنجش ميزان رضايت مشتريان و نظرات ،پيشنهادات و انتقادات ايشان پس از جمع آوري ،تحليل و تعيين
اولويتهاي بهبود در اختيار كميتههاي تخصصي ايرانترانسفو قرار گرفته و برمبناي آن اقدامات اصالحي و پيشبردي
برنامهريزي ميگردد .در سالي كه گذشت عالوه بر پيگيري  ،اجرا و تداوم انجام اقدامات اصالحي برگرفته از دوره
سنجش قبل شامل ارتقاء كيفيت كابل و كابل كشي ،ارتقاء كيفيت بسته بندي و تحويل كامل متعلقات  ،تصميمات زير
نيز در كميته هاي اقدام اصالحي و مواد و تجهيزات در رابطه با نتايج سنجش ميزان رضايت سال  93اتخاذ گرديد و در
دست اجرا مي باشند.

مصوبات مربوط به كيفيت محصول
استفاده از بعضي تجهيزات بكار رفته در ترانسفورماتور مطابق با برند درخواستي مشتري همراه با تاييد واحد
فني ايران ترانسفو
جهت دقت كافي عموما ترانسفورماتورها با تجهيزات متعلق به خود تست مي شوند.
مشكالت مربوط به نشتي از صفحه صمغي ترمينال  C.Tها ،به سازندگان مربوطه گزارش و اقدام اصالحي
مناسب جهت كاهش اين موارد توسط سازندگان و با نظارت واحد كنترل ورود كاالي ايران ترانسفو انجام
شد.
افزايش كيفيت بسته بندي رادياتورها،محفظه رطوبت گير و سليكاژل  ،مقره هاي اتكايي و ...
طي جلسات متعددي كيفيت بوشينگ هاي نيروترانس گوشزد شده و در راستاي افزايش كيفيت پيگيري
هاي متعددي انجام گرفته است.
اصالح طرح مهار  CTهاي درون برج مقره
اقدامات اصالحي در خصوص كاهش موارد نشتي در بوشينگ هاي روغني
افزايش كيفيت شير فلكه هاي استفاده شده در ترانسفورماتور و متعاقبا كاهش نشتي از آن ها

مصوبات مربوط به كيفيت خدمات
شفاف سازي كانال هاي ارتباطي با مشتريان جهت ارتباط مشتري در امور مربوطه
برگزاري دوره هاي آموزش انتقال دانش فني و آشنايي با محصول  ،برگزاري بيش از  5دوره آموزشي
براي مشتريان و در جريان بودن بيش از سه دوره از سال قبل تاكنون

اميد است مشتريان محترم همچنان با ارائه نظرات ،انتقادات و پيشنهادات سازنده خود  ،ايران ترانسفو را در جهت
پيشبرد اهداف خود كه همانا بالندگي صنعت بر ق كشور مي باشد ياري رسانند.

واحد خدمات مشتريان ايران ترانسفو در هر زمان  ،آمادگي دارد هرگونه انتقاد ،پيشنهاد و
نظرات شما مشتري گرامي را دريافت نمايد .شماره تماس  ، 427-33419397شماره فاكس:
 427-33414443و آدرس ايميل  b.shoghi@iran-transfo.comجهت ارتباط با اين
واحد معرفي مي گردد.
همچنين شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو  ،به عنوان نماينده انحصاري ارائه
خدمات فني و مهندسي مرتبط با ترانسفورماتور نيز جهت دريافت نظرات  ،پيشنهادات و
انتقادات شما معرفي مي گردد .اطالعات تماس با شركت خدمات پس از فروش به شرح زير
مي باشد:
مدير عامل :

427-33229322

واحد نصب و تعميرات :

427-32222322 ، 427-33229371

واحد تست و راه اندازي 427-33229374 :
واحد فروش :

427-33229372

امور نمايندگي ها :

427-33229374

آدرس ايميل :
شماره فاكس :

itass@iran-transfo.com
427-33229323

