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תועלות וערך מוסף מחוזה השירות

מרכז שירות יום ולילה  

מרכז השירות שלנו זמין לרשות לקוחותינו 24/7    
והוא מאויש בטכנאים ומוקדנים מיומנים הפועלים    

למענה מהיר ויעיל לשביעות רצון לקוחותינו.  

זמני תגובה בעת תקלה  

לאחר אבחון טלפוני ע"י טכנאי השירות, אנו נגיע    
לאתר, תוך ארבע שעות ועד סוף יום העסקים הבא,    

בהתאם לרמת השירות הנדרשת ע"י הלקוח.  

טכנאי שירות מיומנים  

אנו שולחים טכנאי שירות מנוסים, מומחים     
במערכות אל-פסק. הטכנאים שלנו עוברים הדרכות    

והכשרות לאורך כל השנה כדי להכיר היטב את    
הטכנולוגיות והפתרונות לכל תרחיש ותקלה.  

אחזקה מונעת  

מאפשרת לוודא תקינות של ה-UPS והמצברים.    
על-מנת להבטיח את ביצועי המערכת יש לבצע    

בדיקה לפחות אחת, ומומלץ לבצע שני טיפולי מנע    
בשנה.  

חלקי חילוף  

SolarEdge מחזיקה מלאים של חלקי חילוף     
על-מנת לתמוך במענה מהיר. חלקי החילוף זמינים    

במחסנים ומשונעים בעת הקריאות ע"י הטכנאים, או    
בהובלה מיוחדת.  

ניהול טכני  

המומחים שלנו מבצעים אנליזה של כל קריאות    
השירות. הפניית הקריאות לטכנאי השטח בהתאם    

לנושא הקריאה עם חלקי החילוף הנדרשים.  

תמיכת פיתוח והנדסה  

כחברה ישראלית, מומחי השירות ומרכז הפיתוח    
נמצאים ביחד. בעת בעיה מורכבת, טכנאי השירות    

נעזרים בעשרות אנשי הפיתוח וההנדסה למתן    
פתרון אופטימלי ומהיר.  
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חיבור מרחוק  

ניתן להתחבר למערכות ה-UPS שלנו מרחוק, ובעת    
קריאה נוכל לנסות לאבחן במהירות רבה יותר את    

הגורם לתקלה טרם הגעת הטכנאי לאתר.  

עבודה בעת החלפת מצברים  

לקוחות בחוזה שירות הרוכשים מצברים מ-     
SolarEdge נהנים מהחלפת מצברים ללא חיוב של    

זמן העבודה.  

עבודה בעת החלפת רכיבים מתכלים  

לקוחות חוזה השירות, לא יחויבו על זמן העבודה    
באתר הכרוך בהחלפתם של רכיבים מתכלים,     

כדוגמת קבלים ומאווררים.  

עדכוני תוכנה  

אנו משפרים את ביצועי המערכות מעת לעת.     
לקוחות חוזה השירות נהנים מעדכוני תוכנה בחינם  

במהלך טיפולי המנע.  

תיעוד מעודכן  

SolarEdge מספקת ללקוחות חוזה השירות     
עדכונים שוטפים של המדריך למשתמש.  

הדרכות משתמש  

בעת ביצוע טיפולי מנע, נשמח להדריך משתמשים    
נוספים.  
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