พอร์ ทลั คำสัง่ ซ่อมของ Zebra
กำรส่ งคำขอเปลี่ยนหัวพิมพ์โดยใช้พอร์ทลั คำสัง่ ซ่อม
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กำรส่ งคำขอเปลี่ยนหัวพิมพ์โดยใช้พอร์ทลั คำสัง่ ซ่อม
ใช้พอร์ ทลั คำสั่งซ่อมเพื่อส่ งคำขอเปลี่ยนสำหรับหัวพิมพ์ที่กำรรับประกันหรื อสัญญำกำรให้บริ กำรสนับสนุ น Zebra OneCare ครอบคลุม
หัวพิมพ์เป็ นสิ่ งที่ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ ดังนั้น หำกหัวพิมพ์ไม่มีกำรรับประกันหรื อสัญญำคุม้ ครอง คุณจะต้องสั่งหัวพิมพ์ใหม่

โปรดอ่ านข้ อมูลสาคัญต่ อไปนีเ้ กี่ยวกับกระบวนการส่ งในพอร์ ทัลคาสั่งซ่ อม:
การส่ งคาขอโดยใช้ หมายเลขซีเรียลหัวพิมพ์
•

ปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรขอซ่อมแซมที่กำหนดไว้เพื่อใส่หมำยเลขซีเรี ยลหัวพิมพ์ลงในคำสัง่ ซ่อม แล้ว Zebra จะตรวจสอบยืนยันควำมคุม้ ครองของผลิตภัณฑ์

•

Zebra อำจไม่รู้จกั หมำยเลขซีเรี ยล ดังนั้น หำกคุณได้รับข้อควำมดังต่อไปนี้ ให้ส่งคำขอโดยใช้หมำยเลขชิ้นส่วนหัวพิมพ์แทน

การส่ งคาขอโดยใช้ หมายเลขชิ้นส่ วนหัวพิมพ์ (ไม่ทรำบหมำยเลขซีเรี ยลหรื อ Zebra ไม่รู้จกั หมำยเลขซีเรี ยล)
•

ในกรณี น้ ี สถำนะควำมคุม้ ครองของกำรรับประกันหรื อ Zebra OneCare ไม่สำมำรถได้รับกำรตรวจสอบยืนยันได้ และประเภทกำรซ่อมแซมจะแสดงเป็ นกำรซ่อมแซมตำมกำรแจ้ง (เรี ยกเก็บค่ำบริ กำรได้)

•

หำกคุณทรำบว่ำหัวพิมพ์มีกำรรับประกันหรื อสัญญำ Zebra OneCare คุม้ ครอง โปรดโต้ แย้ งสถานะการซ่ อม

หัวพิมพ์ทมี่ ีประเภทงานแบบเรียกเก็บค่ าบริการได้ (หมดประกันหรื อสัญญำ Zebra OneCare ไม่คุม้ ครอง หรื อไม่สำมำรถตรวจสอบยืนยันควำมคุม้ ครองได้เนื่องจำกขำดหมำยเลขซีเรี ยล)
•

หำกประเภทงำนแสดงเป็ นเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรได้ จะไม่สำมำรถส่งคำสัง่ ได้ ข้อควำมผิดพลำดต่อไปนี้ปรำกฏเมื่อคุณพยำยำมดำเนินกำรคำสัง่ ต่อ:

•

หำกต้องกำรจัดกำรข้อควำม ให้คลิก CANCEL เพื่อกลับไปยังหน้ำจอ Add Products และโต้แย้งสถำนะควำมคุม้ ครอง หรื อคลิก OK เพื่อลบหัวพิมพ์ออกจำกคำสัง่ ซ่อม

กระบวนกำรส่ งโดยใช้หมำยเลขซีเรี ยลหัวพิมพ์
(Zebra Records ระบุวำ่ หัวพิมพ์มีกำรรับประกันหรื อสัญญำ Zebra OneCare คุม้ ครอง)
ปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรที่กำหนดเพื่อใส่ หมำยเลขซีเรี ยลลงในคำสั่งซ่อม

เมื่อเพิม่ หัวพิมพ์ลงในคำสัง่ แล้ว ฟิ ลด์ ประเภท
ของงำน จะมีขอ้ มูล
หำกประเภทงำนแสดงกำรรับประกันหรื อสัญญำ
คุณสำมำรถดำเนินกำรคำสั่งซ่อมต่อได้

กระบวนกำรส่ งโดยใช้หมำยเลขซีเรี ยลหัวพิมพ์
(Zebra Records ระบุวำ่ หัวพิมพ์ไม่มีกำรรับประกันหรื อสัญญำ Zebra OneCare คุม้ ครอง)
หำกหัวพิมพ์ไม่มีกำรรับประกันหรื อสัญญำ Zebra OneCare คุม้ ครอง ประเภทงำนจะแสดงเป็ นเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรได้ และคุณจะไม่สำมำรถดำเนินกำรคำขอส่ งได้

หำกคุ
หำกคุณณคลิ
คลิกกเพิ่มผลิ
อีกตผลิภัตณภัฑ์ณอฑ์ื่น และประเภทงำน
หรื อ Next และประเภท
เป็งำนเป็
นเรี ยนกเก็
เรี ยบกเก็
ค่ำบบริค่กำบริ
ำรได้
กำรได้
ข้อควำมผิ
ข้อควำมผิ
ดพลำดจะ
ดพลำดนี้จะ
ปรำกฏ
ปรำกฏ

คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปยังหน้ำจอ รำยละเอียดสิ นค้ำ และโต้แย้งสถำนะเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรได้ หำกคุณคลิก ตกลง ผลิตภัณฑ์จะถูกลบออกจำกรถเข็น

กระบวนกำรส่ งโดยใช้หมำยเลขชิ้นส่ วนหัวพิมพ์
ปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรที่กำหนดเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยไม่มีหมำยเลขซีเรี ยล

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิ่มโดยใช้หมำยเลขชิ้นส่ วน
จะแสดงประเภทงำนเป็ น “เรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรได้” เสมอ
หำกหัวพิมพ์มีกำรรับประกันหรื อสัญญำ
Zebra OneCare คุม้ ครอง โปรดโต้แย้ง
สถำนะของประเภทงำน

ต่อ

กำรโต้แย้งประเภทงำนเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรได้ของหัวพิมพ์
หำกประเภทงำนแสดงเป็ นเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรได้ และคุณทรำบว่ำหัวพิมพ์มีกำรรับประกันหรื อสัญญำ Zebra OneCare คุม้ ครอง
โปรดโต้แย้งสถำนะเพื่อแจ้ง Zebra ถึงข้อมูลที่ไม่ตรงกัน คุณจะต้องให้หมำยเลขสัญญำหรื อวันที่ซ้ือ
5

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านีเ้ พื่อโต้ แย้ง:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกกล่องกำเครื่ องหมำย Dispute Job Type
1
2
3

ขั้นตอนที่ 2: เลือก Contract หรื อ Warranty จำกฟิ ลด์
แบบดร็ อปดำวน์ คัดค้ำนเหตุผลที่วำ่
หมายเหตุ ฟิ ลด์ Contract Number หรื อ Purchase Date จะแสดงตามค่ าที่เลือกจากฟิ ลด์ Dispute
Reason

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ขอ้ มูลที่ใช้ได้ในฟิ ลด์ เลขที่สัญญำ หรื อ วันที่สั่งซื้ อ
4

ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์หมายเลขซีเรียลของเครื่ องพิมพ์ ในฟิ ลด์ เครื่ องพิมพ์ Serial #
ขั้นตอนที่ 5: คลิก ต่อ หรื อ เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อดำเนินกำรคำสั่งซ่อมต่อ

ขอบคุณ
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