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Instrucțiuni pentru 
partenerii de service   
Să întrecem așteptările clientului

Gândiți și acționați din perspectiva unui client

Cerințe minime pentru Partenerii de service certificați

Cerințe suplimentare cu privire la aptitudini și 
competențe ale angajaților partenerului de service

Misiunea noastră, a celor de la Daikin, este să oferim 
servicii de încredere și produse de înaltă calitate 
clienților noștri din Europa Centrală și de Est, pentru 
a le asigura o experiență a utilizatorului lipsită de griji 
pe întreaga durată de viață a produselor noastre. Într-o 
lume digitală care înregistrează schimbări rapide, cu un 
nivel al așteptărilor clientului aflat în continuă creștere, 
sunteți partenerul nostru de service de încredere care 
face  diferența. Am creat programul Parteneri de 
service pentru a vă răsplăti eforturile de a da dovadă de 

Scopul programului Parteneri de service Daikin este 
să dezvoltăm capacitățile noastre de service, pentru 
a oferi clienților noștri cea mai bună experiență a 
utilizatorului. Statutul din cadrul parteneriatului 
nostru este alocat pentru 2 ani și va fi reevaluat în 
fiecare an.

excelență în lucrările de service  în comunitățile locale 
și regionale.
Programul își propune să stimuleze angajamentul 
consecvent față de Daikin în cadrul rețelei sale de 
parteneri de service, oferind susținere cuprinzătoare în 
materie de instruire profesională și alte instrumente de 
sprijin pentru activitatea de service. Împreună putem 
construi o rețea unică, care să stabilească noi standarde 
pentru serviciile Daikin.

Fiecare partener trebuie să îndeplinească următoarele 
cerințe minime, indiferent de categorie.
Dacă un partener nu poate îndeplini aceste cerințe, îi 
solicităm să depună eforturi serioase pentru a reduce 
decalajul într-un interval de timp rezonabil.

•	 Cunoștințe	excelente	despre	produsul	Daikin	și	
îndeplinirea planului de instruire personalizat

•	 Autorizare	din	partea	Daikin	(=	participarea	la	
instruirea	(instruirile)*	definită/e	și	promovarea	
cu	succes	a	acestora)	pentru	serviciile	oferite	și	
efectuate:

- Instalare și pre-punere în funcțiune
- Punere în funcțiune
- Întreținere
- Depanare și reparații.
*Per	produs

•	 Înregistrarea	și	documentarea	activităților	de	
instruire a angajaților în Sistemul de management al 
instruirii	Daikin	(LMS)

•	 Interval	de	răspuns	la	solicitări 		maxim	24	de ore
•	 Interval	de	răspuns	la	solicitările		din	 domeniul
	sistemelor	frigorifice:	maxim	4	ore

•	 Branding	Daikin	(autovehicul	și	îmbrăcăminte	de	
lucru)

•	 Certificare	pentru	manipularea	agentului	frigorific	
(și/sau	autorizație	relevantă	pentru	lucrul	cu	gaze)

•	 Cunoașterea	utilizării	adecvate	a	instrumentelor	
D-checker sau Sevice Checker

•	 Cunoașterea	utilizării	adecvate	a	conexiunilor	de	la	
distanță	precum	DOS/DSC
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Categorii de Parteneri de Service

Resurse pentru dumneavoastră

Înainte de a vă alătura rețelei de Parteneri de Service Daikin, Daikin va efectua o analiză SWOT pentru a identifica 
zonele de dezvoltare. În primul an de colaborare cu Daikin, toți noii parteneri vor fi certifcați ca 

Pe baza performanței din timpul primilor 2 ani, aceștia au posibilitatea de a trece la un nivel superior de 
certifcare. Având un nivel de certificare superior, partenerii se vor bucura de benefcii suplimentare.

Instruire tehnică
Acces la instruire oferită de Academia de Service 
Daikin, oferind o selecție de cursuri de instruire 
gratuite pe baza categoriei de partener

Asistență tehnică
Când aveți o întrebare cu privire la produse,
detalii tehnice sau practicile dumneavoastră 
comerciale, discutați cu unul dintre experții noștri

Materiale de marketing
Beneficiați	de	avantaje	comerciale,	cum	ar	
fi autocolante pentru autovehicul, îmbrăcăminte de 
lucru și produse de marcă

 Daikin Service Partner  Daikin Service  Expert

Cifra de afaceri a service-ului
(pentru	sau	cu	Daikin)

>	20.000	euro	/an 
30-60% lucrări pentru Daikin

Instruire și certificare
Promovarea cu succes a instruirii pentru 

tipul de serviciu oferit nivel III

Masini service inscriptionate Daikin

Timp de răspuns 

Răspunde la solicitări în termen de 24	h 12 h

	 	 	 	 	

Instrumente de service
Acces la mai multe instrumente care asigură 
asistență îmbunătățită pentru activitatea 
dumneavoastră de service

Piese de schimb
Posibilitate de a accesa stocul local de piese de 
schimb, daca este constituit

Pagină de internet
Afacerea dumneavoastră prezentată pe pagina 
de internet oficială a Daikin

În funcție de nivelul califcării profesionale, există 2 categorii de parteneri:

S

O

W

T

min 1 masina service inscriptionata min 2 masini service inscriptionate

Daikin Service Partner

Nota: Daikin isi rezerva dreptul de a modifica structura si conditiile parteneriatului cu respectarea conditiilor contractuale.

instruire de nivel IV promovata
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Schema programului de Parteneri de Service

Avantajele

Daikin Service Partner Daikin Service  Expert

Branding	autovehicule	cu	logo-ul	Daikin
Branding	pentru	50%	din	parcul	auto	de	

service al companiei.
Daikin acoperă 50% din cost

Branding	pentru	70%	din	parcul	auto	de	
service al companiei.

Daikin	acoperă	75%	din	cost

Îmbrăcăminte de lucru cu marca Daikin Logo	aplicabil	cu	fierul	de	călcat 
D-Checker 1	gratuit* 1	per	furgon	cu	branding*

Service Checker 20% reducere 1	gratuit*

DOS	(Daikin	on	Site)	mobil - 1	gratuit*

Unitate reciclare - Închiriere gratuită

Tabletă pentru raportarea comenzilor de 
lucrări	DSM3,	NPS	(aplicabil	numai	pentru	
afiliați	integrați	în	DSM3)

- 1 per automobil de service cu branding 
Daikin*

Acces la E-Parts  
Acces	la	E-Parts/DSM3  
Acces la Daikin Service Chatter  
Acces la Daikin E-care  
Acces la MyDaikin  
Acces la Daikin Promostore  
Acces la Centrul european de monitorizare 
de la distanță Daikin - 
Credit pentru Daikin Promostore pachet de bun venit 200	€/an

Recomandare ca Partener de Service pe 
pagina de internet Daikin - 
Pagină de internet service – susținere pentru 
dezvoltare - 
Primire clienți de service potențiali de la 
Daikin - 
Vizite	în	fabrică	(în	fabrici	relevante) -
Ateliere expert -
Invitație la Conferința anuală de instruire 
Daikin -

Instruire tehnică Daikin oferită gratuit

Instalare și întreținere Instalare și întreținere

Depanare Depanare și punere în funcțiune

Instruire	E-learning	online	în	LMS Free Free

*Pentru	durata	parteneriatului






Nota: Daikin isi rezerva dreptul de a modifica structura si conditiile parteneriatului cu respectarea conditiilor contractuale.
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Asistență tehnică și multimedia

D-Checker și Service Checker
D-Checker și Service Checker sunt instrumente 
de monitorizare și de service pentru o gamă largă 
de produse Daikin. Obiectivul lor principal este 
de a vizualiza și înregistra parametrii funcționali ai 
unităților pentru inspecție, diagnoză și depanare.

Portalul de afaceri Daikin – My.daikin
Portalul nostru de afaceri onlinevă oferă acces 
imediat la toate informațiile și instrumentele de 
care aveți nevoie pentru instalare. De la manuale 
și prezentări la videoclipuri și selecție de software, 
folosiți acest puternic motor de căutare ca instrument 
de oferire a răspunsurilor pentru întrebări și susținere 
a afacerii dumneavoastră.

Academia de Service Daikin online
Concept de instruire de ultimă generație pentru a 
vă sprijini afacerea. Datorită sistemului nostru online 
de management al instruirii, aceasta este disponibilă 
oricând și oriunde.

Daikin E-Parts
Comandați cu ușurință online piesele dumneavoastră 
Daikin.	24/7	și	365	zile	pe	an	online,	prin	PC,	tabletă	sau	
smartphone. Aflați prețul exact al unui articol și dacă se 
află sau nu în stoc: disponibilitate în timp real, transport 
gratuit, adresă de livrare flexibilă.

Aplicația Daikin E-care
Aplicația Daikin e-care oferă unui instalator sau unui 
tehnician de service posibilitatea de a avea în mod simplu o 
imagine de ansamblu asupra bazei instalate și de a înregistra 
o	nouă	instalare	în	cadrul	Stand	By	Me.	În	afară	de	aceasta,	
aplicația include funcții cum ar fi configurarea rapidă a 
setărilor pentru sistemul de încălzire și efectuarea unei 
diagnoze pentru determinarea defecțiunilor sistemului.

Centrul european de monitorizare la distanță Daikin
Sistemele de aer condiționat conectate funcționează 
mai inteligent. Noi oferim mai multe modalități de 
gestionare a produselor și instalațiilor de la distanță. De la 
monitorizarea performanței la logică și analize predictive 
etc., rețeaua noastră inteligentă reprezintă o modalitate 
eficientă din punct de vedere al costurilor de a spori 
securitatea, timpul de funcționare și fiabilitatea instalației.

Daikin Service Chatter
Chatter este un sistem de rețea socială care funcționează 
în cadrul platformei de management de service Daikin 
(DSM):	pentru	întrebări	și	discuții	cu	un	public	mai	larg.

Tabletă
În cadrul Sistemului de management de service 
Daikin	DSM3	este	furnizată	o	tabletă	(iPad	sau	
un	dispozitiv	similar)	pentru	a	facilita	urmărirea	
și gestionarea comenzilor pentru lucrări, inclusiv 
tehnician electronic și semnături electronice ale 
clienților.



Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă 
obligatorie	pentru	Daikin	Europe	N.V.	/	Daikin	Central	Europe	HandelsGmbH.	
Daikin	Europe	N.V.	/	Daikin	Central	Europe	HandelsGmbH	a	compilat	conținutul	
acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție 
expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea 
pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor 
prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. 
Daikin	Europe	N.V.	/	Daikin	Central	Europe	HandelsGmbH	respinge	în	mod	explicit	
orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai 
larg,	care	rezultă	din	sau	sunt	asociate	cu	utilizarea	și/sau	interpretarea	acestei	
publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Broșură	cu	privire	la	Programul	pentru	Parteneri	de	Service	Daikin	2020-2021	|	
Versiunea noiembrie 2020. 

Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele

Produsele Daikin sunt distribuite de:

Evaluarea anuală a partenerilor de service

Calitatea lucrărilor de service

Pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate și pentru a vă spori capacitatea tehnică, elemente care vă vor permite și 
dezvoltarea afacerii, responsabilul Daikin va stabili împreună cu dumneavoastră o strategie de dezvoltare anuală.

Ne străduim să asigurăm cea mai înaltă calitate 
a instalațiilor și să oferim îndrumări cu privire la 
personalul care efectuează lucrările. Prin urmare, 
Daikin va efectua la anumite intervale de timp 
inspecții aleatorii ale unităților gestionate de 
partenerul de service.

Inspecția va fi efectuată folosind liste de verificare 
pentru activitatea în cauză și prin acordarea unui 
punctaj de:

Competențe și obiective de dezvoltare
Anual, evaluăm capacitățile și competențele echipei dumneavoastră - stabilite pentru a explora potențialul de 
dezvoltare existent.

KPI țintă: Scorul dumneavoastră:

Număr de cursuri de instruire urmate
1 punct pentru fiecare instruire de nivel 3 

finalizată de
tehnician. Max. 10

Piloni 1	punct	per	pilon	(1-7)

Grad	de	satisfacție	client	(NPS)

Scor NPS:
1	-	6	=	0	puncte
7	-	8	=	5	puncte
9	-	 10	 =	 10	 puncte

Fidelitate 0,5/0,5	 puncte	 	 	 	 	 	 	

Capacitate de răspuns -1 punct per cerere în afara obiectivului

Număr de sarcini respinse -1 punct per respingere

Calitate servicii

+3 puncte pentru perfectă
+0 pentru corecții minore

-3 puncte pentru erori grave

Sumă
Max.	40

Trebuie totalizat un scor de minim 10 puncte 
pentru a continua în cadrul programului

2

3

4

1 Fără	observații	/	lucrări	conform	celor	mai	bune	
practici	/	treabă	excelentă	(+3	puncte)

Observații	minore	/	lucrări	aproape	în	conformitate	
cu	cele	mai	bune	practici	/	existența	câtorva	
posibilități	de	îmbunătățire	(0	puncte)

Defecte	majore	/	necesitatea	unor	îmbunătățiri	
majore	/	necesitatea	reefectuării	lucrărilor	(-3	puncte)

Probleme	grave	de	siguranță	constatate	/	pericol	
pentru	sănătate	și	personal	/	oprirea	tuturor	
lucrărilordin unitatea respectivă

Indicatori de performanta si calcul punctaj

KPI: Indicator cheie de performanță
NPS:	Scorul	net	al	promoterului	(Net	Promoter	Score)

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL 

Calea	Floreasca	169A,	Corp	B,	etaj	8,	RO	–	014459	Bucureşti,	Tel.:	+40	/	21	/	307	97	00,	Fax:	+40	/	21	/	307	97	29,	e-mail:	office@daikin.ro,	www.daikin.ro

inscriptionare masina/echip

Nota: Daikin isi rezerva dreptul de a modifica structura si conditiile parteneriatului cu respectarea conditiilor contractuale.




