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ADMICOMIN ASIAKASTUKI

Tukipalvelu avoinna arkisin klo

Admicomin asiakastuen tehtävänä on palvella kaikkia asiakkaita päivittäisissä Adminettiin liittyvissä opastus- ja virhetilanteissa.
Tavoitteenamme asiakastuessa on
mahdollisimman nopea ja laadukas
palvelu kaikenlaisten kysymysten
kohdalla. Pyrimme kuitenkin keskittymään ensisijaisesti teknisiin kysymyksiin eli opastamaan, miten Adminet toimii.
Tukipalvelu on avoinna arkisin kello
8-16 ja meihin saa olla yhteydessä
rohkeasti.

Asiakastukeemme tulee lähes 2000
yhteydenottoa kuukausittain.
Pystymme varmistamaan kaikille
mahdollisimman sujuvan palvelun
muutamilla pienillä yhteistyötä helpottavilla asioilla, joista kerrotaan
tässä oppaassa lisää.
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8-16
Kirjallisia tukipyyntöjä / kk

1100
Soittoja / kk

700

TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN
Asiakastuen pääasiallinen työkalu on Adminetistä jätettävä kirjallinen tukipyyntö.
Tukipyynnön selkeällä ja kattavalla täydentämisellä asiakastukemme työ helpottuu ja te Adminetin käyttäjinä saatte tarkempia vastauksia
entistä nopeammin.

MUISTILISTA TUKIPYYNTÖIHIN

Ilman tarkkoja tietoja sisältäviin tai yleisen tason kysymyksiin on haastavaa vastata ja ne hidastavat prosessia. Tällöin tarvitsemme usein
tarkennuksia alkuperäiseen kysymykseen, jotta
pääsemme selvittämään ongelmaa.

1. Kuvaa ongelma tai kysymäsi asia mahdollisimman tarkasti.
2. Yksilöi henkilö, lasku, asiakirja, työtilaus,
kohde ja/tai asiakasnumero, jota pyyntösi koskee .
3. Lisää tarvittavat liitteet (esim. verottajan
selvityspyynnöt) tai kuvankaappaukset
mukaan kysymykseesi.

Voitte käyttää avuksenne viereistä muistilistaa,
jolla nopeutatte ongelman ratkaisemista:
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SOITTAMINEN TUKINUMEROON
Palvelemme asiakastuessa kirjallisten tukipyyntöjen lisäksi myös puhelimitse arkisin klo 8-16.
Ennen puhelua kannattaa ottaa asiakirjanumero,
laskunumero tai työtilausnumero muistiin, jotta
asia saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti.
Puhelintuki saattaa olla ruuhkainen ja soittamisen
sijaan kannattaa suosia kirjallista tukipyyntöä. Niihin vastataan monesti nopeammin kuin soittoihin,
ja asia jää kirjallisena ylös, jolloin siihen on helppo
palata myöhemmin.
Jos kysymys on hiukan haastavampi tai tarvitsemme lisätietoja, niin pyydämme niitä tukipyynnöllä
tai soitamme sinulle takaisin.

4

ASIAKASTUEN PUHELINNUMEROT
Yleinen ohjelmistotuki:

044 433 3200
Kirjanpidon ohjelmatuki:

044 433 3202
Palkanlaskennan ohjelmatuki:

044 433 3207

KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT
Adminetissä hyödynnetään ulkopuolisia toimijoita verkkolaskuoperaattoreista pankkeihin ja tukkureihin.
On hyvä muistaa, että joissain tilanteissa kannattaa olla yhteydessä suoraan kolmanteen osapuoleen.
Kolmansiin osapuoliin liittyen tukipyyntöjä tulee
muun muassa hinnastoihin, tarjouslaskennan paketteihin, pankkiyhteyksiin sekä osto- ja myyntilaskuihin
liittyen.

Tällöin te myös saatte suoraan vastauksen kysymykseen, eikä se kierrä turhaan kolmannen osapuolen
kautta. Vastaamme kysymyksiin myös tukipyyntöjen
kautta ja olemme tarvittaessa yhteydessä Pageroon.

Usein kysymykset ovat sellaisia, että meillä tuessa ei
ole pääsyä tarvittaviin tietoihin tai järjestelmiin. Tällöin yhteydenotto kyseiseen palveluntarjoajaan on
nopein keino ratkaista tilanne.

Esimerkiksi kysymykset ”Myyntilasku 1000..31 ei ole
mennyt asiakkaalle” tai ”missä on toimittajan urakointi
oy sähköpostilla operaattorille lähettämä ostolasku?”
ovat sellaisia, joissa kannattaa olla suoraan yhteydessä Pageroon.

Osto- ja myyntilaskutukseen liittyvissä ongelmissa olisi parasta kääntyä verkkolaskuoperaattorin puoleen,
sillä Pageron tuki voi selvittää monet asiat huomattavasti nopeammin omasta järjestelmästään.

Puhelin: +358 102 195 579
E-mail: tuki@pagero.com
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KEHITYSEHDOTUKSET
Adminetin tukipyyntö-sovelluksessa voit jättää myös
kehitysehdotuksia järjestelmään liittyen.
Saamme asiakkailtamme paljon hyviä kehitysehdotuksia
ja niiden toteutus arvioidaan kuukausittain tuotekehitystiimin toimesta.
Vaikka kehitysehdotukset kirjataan tukipyyntöjen sovelluksella, niin valitettavasti emme voi tuessa vaikuttaa yksittäisten ehdotusten toteuttamiseen. Voit kuitenkin parantaa kehitysehdotuksesi toteutuksen todennäköisyyttä
tarkalla kuvauksella sekä hyvillä perusteluilla.
Valitettavasti meillä asiakastuessa ei ole tällä hetkellä resursseja vastata kehitysehdotuksen jättäjälle ehdotuksen
toteuttamisesta tai aikataulusta. Emme myöskään osaa
kertoa miksi yksittäinen ehdotus on päätetty jättää toteuttamatta. Pyrimme tuessa keskittymään tukipyyntöjen ratkaisuun 100%:sti.
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MUISTILISTA KEHITYSEHDOTUKSIIN
1. Kirjoita ehdotuksesi mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi.
2. Kuvaa mahdollisimman konkreettisesti mitä hyötyä kehityksestä teille olisi.
3. Kerro mitä haasteita teillä nykyään on kehitysehdotusta
koskevan toiminnallisuuden / ominaisuuden kanssa.
4. Liitä mukaan kuva, kuvankaappaus tai muu dokumentti, josta asia on helpompi hahmottaa.

ASIAKKAAN TEHTÄVÄT
Asiakkaan omaan Adminet-ympäristöön liittyy paljon ylläpidettäviä asetuksia, oikeuksia ja muita asioita, joista asiakkaalla on paras tieto, ja joiden ylläpito on asiakkaan vastuulla. Asiakastuki auttaa tarvittaessa asetusten kanssa, mutta vastuu tietojen oikeellisuudesta on viime kädessä asiakkaalla.

Asiakkaan tehtäviin kuuluu muun muassa:
• Oman Adminet-ympäristön parametrit ja
asetukset (mm. hinnoitteluohjaukset, laskutuksen parametrit, laskulajit, palkkalajit, tarjouslaskennan säännöt)
• Henkilörekisteri, sekä tuntikortit ja niiden
asetukset (mm. henkilön perustiedot, palkkalajit ja niiden kytkeminen laskulajeihin)

• Käyttäjäoikeuksien sekä muiden oikeuksien hallinta (mm. tunnusten lisääminen,
sulkeminen ja muokkaaminen, laajennetut
oikeudet, vastuuhenkilöiden asettaminen)
• Asiakaskohtaiset hinnastot ja niiden ylläpito (omien toimittajien hinnastot, yleisen hinnaston toimittajien nettohinnat sekä alennustaulukot)
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