
FuturSoftin tekstiviestipalvelulla parannat 
viestintääsi asiakkaan kanssa ja optimoit 
omaa ajankäyttöäsi. Voit automatisoida 

päivittäisiin rutiineihin kuuluvat ilmoitukset ja 
varmistut siitä, että viesteihin menevät oikeat 
tiedot, kuten oikeat summat ja oikeita tieto-
ja tavaran saapumisesta. Palvelu sopii paitsi 
töiden valmistumisilmoituksiin ja ilmoituksiin 
tavaran saapumisesta, myös esimerkiksi muis-
tutukseen seuraavalle päivälle varatusta huol-
toajasta tai ilmoitukseen toimituksen viivästy-
misestä. 

Lisäksi voit lähettää vapaamuotoisia vies-
tejä suoraan ruudussa valitulle asiakkaalle tai 
asiakasselailusta.

Nopea ilmoitus työn valmis-
tumisesta vähentää ruuhkia
Monella korjaamolla töiden nouto ruuhkauttaa 
palvelun päivän päätteeksi. Päivän aikana ei 
usein ehditä suorittaa ilmoituksia asiakkaille 
sitä mukaa, kun työt valmistuvat. Tekstiviesti-
palvelussa viesti lähtee asiakkaalle helposti sa-
malla, kun työ kuitataan valmiiksi. Samalla va-
litaan, laitetaanko summa näkyviin asiakkaan 
viestiin. Tarvittaessa lähettämisen voi ohittaa.

FuturSoft tekstiviestipalvelu

Ajoneuvo on huollettu ja val-
mis noudettavaksi.

Korjaamon lähettämä vapaa-
muotoinen tekstiviesti esim. 
lisätöistä sopimiseksi.

Parempaa 
viestintää

ohjelman 
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muotoinen tekstiviesti esim. 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn raportti

Ostotilauksen saapuminen

Asiakastyytyväisyyskysely

Työkalenterista lähetetty muistutus 
asiakkaalle tulevasta huoltoajasta

Vapaamuotoinen viesti suoraan 
omaan puhelimeen
Usein lisätöihin pitää pyytää lupa, mutta asiakasta voi 
olla vaikea saada kiinni soittamalla. Tekstiviestinä lähe-
tetty vapaamuotoinen viesti tavoittaa asiakkaan, vaikka 
hän ei pystyisi juuri sillä hetkellä vastamaan puhelimeen. 
Paluuviesti saadaan tulemaan asetuksissa säädettyyn 
korjaamon yhteys-matkapuhelinnumeroon. Asiakkaan nu-
meron näpyttely jää pois, sillä viesti lähtee siihen nume-
roon, minkä asiakas on jättänyt työn vastaanoton yhtey-
dessä. Tämä numero voi olla eri kuin asiakkaan tai auton 
tiedoissa oleva matkapuhelinnumero.

Ilmoitukset tavaran saapumisesta
Ilmoitusta tavaran saapumisesta voidaan käyttää korjaa-
molla niin, että osan saapuessa myös asiakas saa siitä tie-
don. Asiakkaalle voidaan lähettää vapaasti määritettävä 
viesti, kuten ”Tarvittavat osat ovat saapuneet, pyydäm-
me varaamaan vaihtoajan numerostamme …”. Varaosa- ja 
tarvikemyynnissä sama toiminto on arkipäivää helpottava 
toiminto, jota voidaan käyttää aina asiakkaan tilatessa 
ei-varastotuotteita. Voidaan myös itse valita, mille asiak-
kaalle saapumisviestit lähetetään.

Muistutus huoltoajasta
Joissakin tapauksissa korjaamolla aamulla joudutaan ar-
vuuttelemaan, tuleeko asiakas, vai jääkö kalenteriin tyhjä 

aika. Kun aikoja varataan puhelimessa, on inhimillistä, 
että asiakas joskus joko unohtaa tai merkitsee ajan vää-
rin. Ohjelman muistutusviestillä lähetetään seuraavan 
päivän ajan varanneille asiakkaille viesti tulevasta huol-
toajasta. Toiminto perustuu ohjelman lisämoduulina ole-
vaan työ kalenteriin, jolla ajanvaraukset suoritetaan.

Tyytyväisyyskysely 
korjaamoasiakkailta
Asiakastyytyväisyyskyselyssä korjaamolle avataan erilliset 
tunnukset, joiden avulla asiakkaiden tekstiviestikyselyyn 
lähettämät vastaukset tallentuvat tietokantaan. Vastaukset 
yhdistetään korjaamon tietokannan työmääräystietoihin ja 
raportoidaan korjaamon työnjohdolle selkeässä muodossa.

Työmääräyskohtaisesti voidaan todeta, kenen työnjoh-
tajan ja pääasentajan työstä asiakas on antanut esimer-
kiksi kiitettävän palautteen, ja mistä mahdollisesti epä-
tyytyväisen arvion. Vapaamuotoiset kommentit näkyvät 
samalla raportilla. 

Palvelun avulla korjaamo huolehtii aidosti asiak kai-
densa tyytyväisyydestä ja antaa täsmä työ kalun puuttua 
tapahtuneisiin virheisiin tai sattu muk siin. Tehokkaalla 
palautteen käsit telyllä voidaan estää asiakaskannan ra-
pautumista.
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