
Home Service

1



فهرست مطالب ارائه شده

 (7تا 3اسالید )امداد و سرویس در محل آشنایی مقدماتی با پروژه خدمات–فصل اول

 (11تا 8اسالید ) نمایی کلی از طرح گسترش خدمات سرویس در محل –فصل دوم

 (14تا 12اسالید)آشنایی با فرآیند عملیات–فصل سوم

 (18تا 15اسالید )فعالیت های جانبی طرح –فصل چهارم
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فصل اول
معرفی طرح 

امداد و سرویس در محل
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خدمات امداد و سرویس در محل

یسوارخودروهایبرایانحصاریوتخصصیصورتبهباراولینطرحاین

داکثریحرضایتمندی:اهدافاساسبرایرانستارهشرکتتوسطبنزمرسدس

تارهسشرکتفروشازپسخدماتتوسعهجدید،مشتریانجذبمشتریان،

.استگردیدهاجراوطراحیایران
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تجهیزات و امکانات فعلی

یک دستگاه خودروسوار

دو دستگاه ون

ابزارهایدارایمحلدرسرویسخودروهای

تعمیراتیکاملتجهیزاتومتعددمخصوص

.دارندارسیارتعمیرگاهیکحددرتوانیوهستند
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محلدر فعلی سرویس لیست خدمات 

ادواریسرویس های انجام کلیه ✓ 

خودروکارشناسی فنی ✓  

(  ، کمکی، سوئیچاصلی: )تعویض انواع باتری خودرو اعم از✓ 

Xentryتخصصی مرسدس بنز یابی با دستگاه عیب ✓ 

ترمز خودرودیسک لنت و تعویض و بازدید ✓ 

اجزاء وابستهو تعویض تسمه دینام و بازدید ✓ 

، وایر و کوئل سیستم برق موتورشمع تعویض ✓ 

آنالیز کیفیت و تعویض ضد یخ و ترموستات✓ 

پنچر گیری و تعویض زاپاس✓  
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مزیت های منحصر به فرد این طرح

عدم محدودیت جغرافیایی در ارائه خدمات

 ایرانگسترش خدمات به مشتریان شرکت ستاره

 مشتریافزایش سرعت خدمات و کاهش زمان انتظار

ارائه خدمات مطابق با استاندارد های بین المللی شرکت مرسدس بنز آلمان
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فصل دوم
گسترش طرح

امداد و سرویس در محل
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اهداف آتی توسعه طرح 

 مشتریانجام خدمات پذیرش در محل

 مشتریقابل ارائه در محل خدمات گسترش

 تهرانسطح شهر در ایجاد ایستگاه های استقرار

 افزایش خودروهای امداد و سرویس در محل با توجه

به تقاضای مشتریان
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ایستگاه های استقرار

اقدسیهوآجودانیهتقاطعدرخودروسوار،1ایستگاه-

قیطریهبااندرزگوبلوارتقاطعدرونخودروی،2ایستگاه-

مرکزیدفترنمایشگاهمقابلسواریخودروی،3ایستگاه-

(یوسفیاننبشمطهریشهیدخیابان)ایرانستارهشرکت

صنعتمیداندرونخودروی،4ایستگاه-

کرجمخصوصجادهدرخودروسوار،5ایستگاه-

27%

10%

14%3%
10%

8%
2%

1%1%

13%

1%

1%

3%

1%

5%

1منطقه 

2منطقه 

3منطقه 

4منطقه 

5منطقه 

6منطقه 

7منطقه 

8منطقه 

10منطقه 

12منطقه 

15منطقه 

20منطقه 

21منطقه 

22منطقه 

حومه تهران
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آمار پراکندگی خدمات در مناطق شهرداری تهران



فرآیند خدمات

رپذیرشگ

راهنمایی 

تلفنی

حمل

اعزامگر

کارشناسی

امداد

سرویس در محل

تعمیرات سبک

سرویس دوره ای

متفرقه

ن
پایا
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فصل سوم
فرآیند و بهبود

در حوزه پذیرش خودرو
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تغییرات نوین در فرآیند پذیرش در سال جاری

ایرانستارهشرکتسایتوبطریقازاینترنتیدهینوبت

دماتخواخذپرینتآلمانبنزمرسدسسایتدرخودروسرویسکنترلیلیستچکاز

.گرددمیانجاملیستچکمطابق

شودمیانجاممرکزیتعمیرگاهدرمشتریحضوربهنیازبدونمحل،درپذیرشفرآیند.
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پذیرشگر

راهنمایی تلفنی

پایان کار

حمل خودرو

عزاما

عیب یابیَ درمحل راه اندازی شد

متفرقه+ کارشناسی 

رتعمی+ سرویس 

اتمام کار و 
مراحل 
تسویه

ارائه 
صورتحساب

تکمیل 
فرم 

نظرسنجی

تحویل فرم
نظرسنجی

CRMبه 

دریافت 
قطعه از انبار

فلوچارت فرآیند عملیات کار سرویس در محل
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فصل چهارم

فعالیت های جانبی 
تأثیر گذار
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16
دیخدمات  سرویس، راه اندازی، کارشناسی و حمل خودرو در گمرک ها و مناطق ویژه اقتصا



شرکت در نمایشگاه خودروهای کالسیک
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انجامقطعه،تأمینکارشناسی،حمل،امورانجام

باقراردادیصورتبهتعمیراتوادواریسرویسهای

حقیقیوحقوقیاشخاص

خدماتانجامحیندردولتیخودروهایامنیتحفظ

اسکورتخودروهایهمراهیومجربتیماعزامبافنی

خاصموارددر

خودروهاینگهداریوسرویسخصوصدرفنیمشاوره

زرهیبنزمرسدس

18



شرکت ستاره ایران
خدمات پس از فروش 19

03/13/2021

1399اسفند ماه 


