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SOLUÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO

GANHE TEMPO, QUALIDADE  
E EFICÁCIA NO SERVIÇO  
AO CLIENTE

A ligação aos seus clientes não termina após  
a venda. Uma assistência técnica útil e objetiva 
traz-lhe clientes leais e traz-lhe fãs.  
Esta Solução oferece-lhe o apoio que a sua 
empresa precisa para o conseguir de uma 
forma simples e sustentada.

Visite www.phcsoftware.com

SOLUÇÃO DE 
SUPORTE TÉCNICO
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SOLUÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO

O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

+ Visão global sobre o seu parque instalado

+ Gestão diária da assistência pós-venda

+ Análises detalhadas sobre o estado do seu suporte

+ Automatização e agendamento de tarefas

+ Simplificação de processos

+ Configuração personalizada para as suas necessidades

+ Informação acessível mais rapidamente

+ Maior mobilidade e adaptabilidade

+ Assistência a clientes via Internet 

+ Integração com a gestão financeira

SOLUÇÃO PARA RETALHO
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UM SOFTWARE DE SUPORTE TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. 
SAIBA COMO.

Mantém organizada a sua assistência pós-venda 
Uma aplicação de Suporte Técnico tem ferramentas 
para gerir e monitorizar todo o apoio que dá aos seus 
clientes, desde a resposta mais simples à intervenção 
mais complexa. Com estas ajudas é bastante mais fácil 
estruturar os seus procedimentos.

Ajuda-o a responder rápida e eficazmente aos seus 
clientes.  
Pode ser bastante complexo manter um registo de todos 
os pedidos pendentes, além das várias prioridades  
e dos tempos esperados de resposta. Para tudo isso há 
software, que disponibiliza toda a informação para que 
nunca falhe uma resposta.

Diminui o tempo de execução dos seus processos.
Um dos principais benefícios das aplicações de software, 
nomeadamente de Suporte Técnico, é o de fornecerem 
automatismos. Aliados a uma maior integração entre  
os vários processos, são a chave para que possa reduzir  
o tempo de execução das suas tarefas.

Mantém-no atualizado com o desempenho da sua 
equipa 
As ferramentas de Suporte Técnico tipicamente dão-lhe 
acesso a análises das tarefas que correm bem, ou menos 
bem, e a que velocidade estão a correr. Vai saber com 
mais precisão onde e em que medida deve atuar.  

Permite-lhe conhecer o historial de cada cliente em 
tempo real 
Uma aplicação de Suporte Técnico dá-lhe essa 
informação, por exemplo, ao integrar com o seu 
departamento de gestão e financeiro para analisar as 
respetivas contas correntes. Isto permite-lhe descobrir 
qual o nível de assistência que quer dar a cada cliente 
em cada caso.

Num estudo realizado a mais de 300 empresas, 
73% classifica entre 8 e 10 (numa escala de 1  
a 10) a importância do software de gestão  
para garantir maior capacidade de resposta  
e vantagem em relação à concorrência.

Fonte: Estudo Empresas 

Darwin em Portugal
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O módulo PHC CS Suporte foi desenvolvido para 
que possa rentabilizar o seu parque instalado, realizar 
diariamente a sua assistência ao cliente, bem como 
controlar todas as operações financeiras - tudo através 
de vários automatismos que simplificam o seu trabalho.

Isto é conseguido através várias ferramentas que foram 
desenvolvidas de acordo com a nossa experiência,  
a participação dos nossos parceiros e o feedback 
dos nossos clientes.
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É uma marca nacional com 
provas dadas no mercado 
e com módulos verticais 
importantes, no nosso caso 
o PHC CS Suporte, que nos 
ajudou imenso na gestão 
da assistência técnica e no 
controlo de RMAs.

Cláudio Mendes, Sócio Gerente da GlobalData

“
“

PHC CS SUPORTE 
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SAIBA SEMPRE A SITUAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO
Guarde todos os dados dos seus equipamentos, como 
os respetivos utilizadores, a identificação completa,  
a situação atual ou a garantia.
Os nomes dos campos da identificação completa do 
equipamento podem ser definidos por si, para uma 
melhor adaptação ao seu negócio.

A partir da ficha de equipamento consulta todo o seu 
historial comercial de compras e vendas. 

Se possuir o PHC CS Gestão pode mesmo dar um 
duplo clique no número de documento para o observar. 
Com este módulo, basta preencher um documento de 
faturação para atualizar automaticamente as fichas de 
equipamento – com a data da compra  
e os dados do cliente.
O PHC CS Suporte permite-lhe ainda introduzir 
informação sobre extras ou acessórios instalados nos 
equipamentos.

O registo dos pedidos de assistência 
desde o problema até à solução final 
permite construir uma base de dados de 
conhecimento.

Consulte rapidamente toda a informação do 
equipamento.
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FUNÇÕES ESPECIAIS PARA UM CONTROLO 
OTIMIZADO

+ Mailings de Fim de Situação
Emita emails para os seus clientes com equipamentos 
em fim de vida útil. Por exemplo, execute um mailing 
periódico para clientes cujas garantias acabam, a propor 
um contrato de assistência;

+ Análise completa de cliente
Para efeitos comerciais, na renovação ou negociação de 
um contrato com um cliente, ou ao promover a troca de 
equipamentos, obtenha análises completas da atividade, 
como número de intervenções, valor da assistência 
se não tivesse garantia ou contrato, tempo médio de 
resposta, entre outras;

+ Estatísticas do Parque
Saiba a qualquer momento que equipamento está 
instalado por zona, por marca, por modelo, ou por tipo;

+ Pedidos de Assistência Periódicos
Tem também a possibilidade de programar  
a manutenção ou visitas técnicas sob a forma de Pedidos 
de Assistência Periódicos até à data final da assistência 
prevista para o equipamento em causa;

+ Configuração pelo utilizador
Os nomes de alguns campos são definidos por si. Assim, 
se em vez de número de série utilizar matrícula, basta 
alterar o nome do campo, que em todo o programa 
aparecerá matrícula. Desta forma, o ficheiro de 
equipamento adapta-se rapidamente ao seu negócio;

+ Integração total
Entre os inúmeros exemplos de integração dentro do 
módulo, pode ver, a partir da ficha do cliente, o seu 
parque de equipamento, o historial de intervenções, 
os pedidos de assistência em aberto, as estatísticas 
de assistência com o número de intervenções, ou os 
tempos despendidos. Por outro lado, a partir da ficha do 
equipamento pode analisar todo o seu historial técnico 
e, se possuir o PHC CS Gestão observa mesmo  
o documento de compra que deu origem ao 
equipamento e o respetivo documento de venda.

Escolhemos as soluções da PHC porque eram as 
mais completas e as que melhor se adaptavam 
às nossas necessidades, pois tivemos alguma 
dificuldade em encontrar um software.  
O software PHC é o único que faz aquilo  
que pretendíamos.

Pedro Sousa, Diretor-Geral da Duplipélago

“
“
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+ Impressão Automática
Crie minutas rapidamente, em qualquer processador 
de texto com mailmerge para utilizar com os dados de 
um equipamento. Assim, para imprimir um contrato ou 
qualquer outro texto, basta premir o respetivo botão  
a partir da ficha do equipamento.

+ Rentabilidade de Contratos e Custo das Garantias
Com a gestão do historial de intervenções, onde fica 
registado o valor total da intervenção e o valor debitado, 
bem como o seu custo, vai saber se os contratos são 
rentáveis, se o custo das garantias é superior ao previsto, 
qual a melhor marca ou modelo e qual a pior zona, entre 
outras análises.

+ Emissão automática de Contratos
Com uma minuta do seu Contrato de Suporte e 
utilizando as funcionalidades do Processador Texto 
disponível no ecrã de Contratos Suporte, poderá 
preparar uma impressão em série em que a informação 
do cliente e da vigência do contrato é ajustada 
dinamicamente.
Além disto, se possuir o PHC CS Gestão pode usar  
a Emissão Automática de Faturação para faturar todos 
os contratos de assistência técnica de determinado 
período.

+ Gestão de Pontos de Suporte
Esta funcionalidade foi desenvolvida com o intuito 
de melhorar o atendimento a Pedidos de Assistência 
Técnica da sua empresa e a organização dos mesmos por 
prioridade.
A mesma também inclui a possibilidade de atribuir 
pontos que poderão resultar de um acordo contratual ou 
de um pacote pré-pago, bem como todo o controlo dos 
Movimentos de Conta Corrente de Pontos.

As diversas opções de assistência técnica 
permitem-lhe uma grande flexibilidade.

6
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Obtenha uma listagem de pedidos de assistência pelos 
critérios que escolher.

EFICÁCIA NA ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
Com o PHC CS Suporte é muito simples gerir  
o dia a dia da sua assistência pós-venda, desde  
o pedido ou manutenção periódica à folha de obra, 
registando todo o histórico do equipamento.
Por exemplo, na abertura do pedido, é possível optar 
por digitar o nome do cliente ou o n.º de série do 
equipamento, para saber que outros pedidos estão em 
aberto, o que evita duplicações de pedidos. Se possuir  
o PHC CS Gestão pode confirmar se o cliente tem a 
conta corrente em dia.
Adicionalmente, com o Suporte intranet web pode 
controlar as assistências atribuídas a cada técnico 
e registar a solução do problema diretamente nas 
instalações do cliente, o que permite resolver de forma 
eficaz os pedidos de assistência solicitados.

SOLUÇÃO PARA RETALHO

A Solução da PHC criou uma 
maior autonomia operacional 
das filiais, permitindo obter 
uma informação mais 
objetiva e oportuna.

António Pereira, Diretor de Sistemas  

de Informação da CEPSA

“
“

Uma força de trabalho com ferramentas que 
lhe deem poder e a envolvam no trabalho 
pode gerar mais 26% de resultados por cada 
colaborador.

Fonte: Bersin & Associates
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Uma vez aprovada a assistência, pode preencher  
o pedido de assistência com os dados fornecidos 
pelo utilizador do equipamento. O módulo irá colocar 
automaticamente no pedido os pendentes da última 
intervenção, o técnico que habitualmente atende aquele 
equipamento, a situação em que este se encontra, entre 
outras indicações úteis à execução da assistência.
Se a data de atendimento estiver marcada, a intervenção 
irá aparecer automaticamente na agenda de marcações 
do respetivo técnico. Após preencher o pedido, pode 
imprimi-lo com toda a informação necessária para 
os técnicos executarem a assistência. Pode mesmo 
desenhar diversas impressões, para uso interno, como  
o impresso de assistência prestada.

Com a impressão do pedido, o técnico pode então 
executá-lo. Se for caso disso, pode de imediato abrir 
uma folha de obra, de modo a aí introduzir os tempos 
utilizados, as peças colocadas e os valores para emissão 
da faturação. Se possuir o módulo PHC CS Gestão pode 
emitir automaticamente a faturação das folhas de obra  
e dar baixa em stock das peças colocadas.

INTERVENÇÕES TÉCNICAS COM TODA  
A INFORMAÇÃO ÚTIL
E porque todos os detalhes contam, o histórico de 
assistência de cada pedido de assistência fica registado 
em intervenções técnicas.
Desta forma, tem a possibilidade de agendar uma 
intervenção assim que analisa o pedido de assistência  
e com o ambiente intranet, o técnico pode no momento 
da assistência atualizar de imediato a intervenção, 
pedindo inclusive ao cliente que a assine digitalmente 
(caso tenha o PHC CS Documentos web) .
E para que a produtividade do técnico no terreno 
seja maximizada, pode agendar várias intervenções, 
verificando quais os clientes que se encontram por perto.  

ABERTURA DE PEDIDO  
DE ASSISTÊNCIA 

PREENCHIMENTO DE  
PEDIDO DE ASSITÊNCIA

IMPRESSÃO  
DE PEDIDO DE  
ASSISTÊNCIA

FECHO DE PEDIDO  
DE ASSISTÊNCIA

ABERTURA DE OBRA
EXECUÇÃO 

 DE PEDIDO DE  
ASSISTÊNCIA

ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA 

8
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FUNÇÕES ESPECIAIS QUE SIMPLIFICAM A SUA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
+ Orçamentos definidos por si
Pode criar, imprimir e enviar um orçamento da reparação, 
caso o pedido de assistência o exija. Todo o desenho do 
orçamento e da sua impressão são definidos por si;

+ Controlo Apertado de Conta Corrente
Se possuir o módulo PHC CS Gestão pode definir na 
ficha do cliente um limite máximo de dias de atraso na 
regularização da sua conta corrente. Pode depois definir 
que para um cliente que ultrapasse este limite máximo 
não é possível emitir faturação, efetuar qualquer tipo de 
assistência técnica ou abrir folhas de obra. Desta forma 
não dará assistência a clientes de cobrança duvidosa;

+ Corte de Assistência Técnica
Na ficha de qualquer instalação pode definir que a sua 
assistência foi cortada, as razões pelas quais foi cortada  

e que informação dar ao cliente. Desta forma não existe 
o risco de a assistência ser fornecida indevidamente. Por 
outro lado, o alerta para a assistência cortada é muitas 
vezes a única forma de motivar o cliente a regularizar  
a sua situação;

+ Chamadas Telefónicas
Pode agora acabar com os papéis de recados telefónicos 
na sua empresa. Com a gestão informática das chamadas 
telefónicas vai poupar tempo aos operadores e garantir 
que nunca mais se perde um recado.
Seja em ambiente desktop seja em ambiente de 
mobilidade (através do PHC CS Suporte intranet web),  
as chamadas telefónicas registadas têm a possibilidade 
de ser consultadas, retornadas, atualizadas e dadas 
como lidas. Desta forma, pode saber de imediato 
quem é que o tentou contactar telefonicamente e dar 
seguimento ao contacto agilizando processos e dando 
uma imagem de dedicação ao cliente.

A maleabilidade do software 
PHC, conjugada com 
o enorme potencial de 
consulta e análise de dados, 
permitiu um melhor e mais 
versátil controlo e adaptação 
à dinâmica do negócio.

Aníbal Pereira, Administrador da Quinta Grande

“
“
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Ao entrar no PHC CS Suporte é-lhe apresentada uma 
lista das chamadas para si.
Além disso, no momento em que é recebida uma 
chamada o módulo controla se o cliente tem  
a assistência cortada, de modo a passar a chamada  
ao controlo de crédito e não à assistência técnica. 

Pode abrir um pedido de assistência técnica (PAT) 
diretamente a partir das chamadas telefónicas ou dar 
a chamada por atendida com apenas um clique no 
respetivo botão.
Pode ainda controlar a duração de cada chamada, isto é, 
a duração de cada atendimento no caso de Help-desk.

Gestão completa das chamadas 
telefónicas.

SE QUER GUARDAR O REGISTO DE TODAS 
AS CHAMADAS, MAS NÃO PODE ESTAR 
LIGADO 24 HORAS, O PHC CS SUPORTE 
TEM VÁRIAS FERRAMENTAS QUE  
O AJUDAM.  

Com elas, não vai voltar a perder uma única 
chamada ou falhar em dar-lhes o seguimento 
devido.

As chamadas telefónicas podem ser úteis a outros 
departamentos da sua empresa como, por exemplo,  
ao Departamento Comercial: um cliente que telefone  
a pedir informações comerciais e não seja atendido não 
fica esquecido, pois a sua chamada aparecerá  
na listagem de chamadas dos comerciais.
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AGENDA TÉCNICA SEM COMPLICAÇÕES
O módulo PHC CS Suporte possui uma agenda onde 
pode consultar a disponibilidade de cada técnico  
e marcar, de imediato, uma intervenção em  
determinada hora.
É ainda possível visualizar os registos de Ausências de 
Técnicos criados para um intervalo de datas.
Estando disponível também através da intranet, permite 
ao colaborador que se encontra fora da empresa 
controlar e inserir marcações.

SOLUÇÃO PARA RETALHO

De que forma a felicidade está relacionada  
com produtividade?

Fonte: New Economics Foundation

31% MAIS PRODUTIVIDADE  

37% MAIS VENDAS

3x MAIS CRIATIVIDADE

As agendas pessoais de cada técnico são 
visualizadas de forma rápida num calendário.
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COM O MONITOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO 
NUNCA PERDE INFORMAÇÃO
Muitas vezes, a solução para determinado problema já 
foi encontrada dentro da sua empresa.
Com o monitor de conhecimento técnico poderá 
procurar em toda a informação que se encontra no 
sistema, com as diversas respostas já dadas  
a determinado problema.
Esta opção permite um aumento na velocidade de 
resposta a problemas, bem como um aumento na 
produtividade dos técnicos.

VISÃO GERAL SOBRE OS PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA 
EM ABERTO
Com este monitor, não só os seus técnicos conhecem em 
detalhe as suas tarefas, como os respetivos supervisores 

podem verificar atrasos, distribuir pedidos não atribuídos 
ou mesmo verificar o estado total da assistência técnica.

ATRIBUIÇÃO FÁCIL DE PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA
O monitor de atribuição de pedidos de assistência 
permite-lhe usar o seu PHC CS Suporte para visualizar 
os pedidos de assistência atribuídos e por atribuir, por 
centro e zona de assistência.
Entre os pedidos não atribuídos, é muito simples 
identificar os mais antigos, de acordo com a legenda ou 
cor definida por si. Ao atribuir os pedidos aos técnicos, 
fica registado automaticamente na ficha de cada pedido 
de assistência a data, hora e o técnico que a realizou.

Conhecendo a totalidade dos 
pedidos em aberto, facilita a gestão 
dos técnicos.

SOLUÇÃO PARA RETALHO

O software permite-nos 
responder de imediato 
às perguntas dos nossos 
clientes, o que é realmente 
um dos grandes benefícios.

Miguel Alvarez, Responsável da Garagem 

Rio de Janeiro

“
“



13

SOLUÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO

UMA BASE DE DADOS DE ARTIGOS TÉCNICOS  
SEMPRE DISPONÍVEL
Esta aplicação tem a vantagem de permitir ao técnico 
aceder a uma base de dados de artigos técnicos. Um 
local próprio onde se pode colocar assuntos técnicos 
organizados por temas.

ANÁLISES ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DE GESTÃO
O PHC CS Suporte  foi desenvolvido com o apoio direto 
de utilizadores orientados para uma assistência  
pós-venda profissional. Para esta assistência ser cada vez 
mais eficaz é imprescindível fornecer ao gestor relatórios 
pormenorizados com toda a informação para a sua 
tomada de decisão.

Foram assim desenvolvidas diversas análises estatísticas, 
como por exemplo:

+ Parque instalado
Pode saber o seu parque instalado por modelo, tipo, 
zona, entre outras variáveis.

+ Análise de clientes
A partir da ficha do cliente pode visualizar rapidamente 
todo o seu historial de assistência técnica, médias de 
tempo de resposta, valores e tempos da assistência  
ou número médio de chamadas.

+ Análise de técnicos
Qualquer técnico pode saber o seu tempo médio  
de resposta, o número de intervenções, os valores  
e tempos das intervenções, o tempo utilizado  
e a restante informação sobre o seu desempenho.

+ Mapas desenhados pelo utilizador
Desenhe os seus mapas, selecionando os campos que 
deseja, os totais, a ordem pela qual saem os registos, 
entre outras opções. Estes mapas podem ser observados 
no ecrã, impressos ou mesmo exportados para qualquer 
folha de cálculo.
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Escolhemos a Solução da PHC pois mostrou-se  
à altura das nossas necessidades. Passámos a ter uma 
informação centralizada, conseguindo dar resposta  
de uma forma mais célere aos clientes.

Fernando Rodrigues, Sócio Gerente da Roca

“ “

FILTRE OS SEUS PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA 
E AGRUPE-OS DE FORMA MUITO FÁCIL. 

Com o PHC CS Suporte vai ter esses dados na 
palma da mão, com os filtros que quiser, e até 
apresentados segundo os critérios que preferir 
(como por exemplo um código de cores).



Com o PHC On, o investimento que faz em 
software não desvaloriza com o passar do tempo. 
Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando 
o valor do software e potenciando o desempenho  
de toda a empresa. Isto porque o serviço 
PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas 
atualizações do software PHC CS e disponibiliza 
conteúdos que apoiam os seus utilizadores no 
dia a dia.  

Todos os anos o software PHC CS disponibiliza mais 
de 100 novas funcionalidades que tornam a sua 
empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem 
acesso a várias funcionalidades exclusivas.

NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS 
E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES 

EXCLUSIVAS PHC ON

+ Envio automático das faturas e guias de 
transporte para a Autoridade Tributária. 
+ Criação rápida do ficheiro com inventários de 
existências a enviar à Autoridade Tributária.
+ Gestão automática de penhoras e pensões de 
alimentos.
+ Produção dos reports estatísticos (ficheiro 
COPE) a enviar ao Banco de Portugal
+ Sincronização com o MailChimp® para enviar 
e monitorizar as suas campanhas de email.
+ Ligação automática ao Dropbox® para anexar 
os seus ficheiros. 
+ Sincronização com o Outlook® e Gmail® para 
ganhar mais agilidade no seu dia-a-dia.
+ Visão global da atividade com acesso aos seus 
dashboards em qualquer dispositivo.
+ Processamento automático de remunerações 
em espécie.
+ Atualização automática dos mapas de gestão.

E estas são apenas algumas.
Tem mais funcionalidades exclusivas  
à sua espera.Tudo sobre o PHC On em: 

www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/


