
 

 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs  

(verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade)  

Abrangência: Operações TIVIT 

ENTREGA DO FOLHETO NA BAIXA DE CLIENTE AUSENTE 

PONTOS DE ATENÇÃO 

PREENCHIMENTO DO FOLHETO 

 

 

Este treinamento tem o objetivo de instruir o Técnico a utilizar o “FOLHETO ESTIVE AQUI”. 

Versão 2 – 25/09/2013 

O “FOLHETO ESTIVE AQUI” será utilizado em todo atendimento quando o cliente não estiver 
presente na DATA/HORA combinada. O Técnico deverá: 
  

 Iniciar a OS no PDA; 
 Entrar em contato com a TIVIT (opção 3 na URA) para validar a ausência do cliente e baixar a OS; 
 Finalizar o preenchimento dos dados na OS física e sempre deve marcar o número da ocorrência 
informado pela TIVIT no campo de Observações; 
 Preencher corretamente o “FOLHETO ESTIVE AQUI” com todos os dados solicitados; 
 Deixar o “FOLHETO ESTIVE AQUI” junto com a via do cliente em um local visível ou dentro da 
caixa de correspondência do cliente. 

Treinamento 1 Ponto nº 102/2013 

 A utilização do “FOLHETO ESTIVE AQUI” para os casos de cliente ausente é OBRIGATÓRIO, 
tenha sempre este material disponível para utilizar quando necessário. Consulte seu líder NET.  
 O preenchimento do “FOLHETO ESTIVE AQUI” sempre deverá ser realizado com letra legível. 
 O preenchimento do horário deve ser sempre o de HORA DE INÍCIO do atendimento (igual ao 
registrado no PDA).. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO REALIZADO PELO TÉCNICO 

Os campos necessários para preenchimento do “FOLHETO ESTIVE AQUI” serão:  
   
  Data e horário da chegada do Técnico no local (hora de inicio da Ordem de Serviço) 

 

 Número da Ocorrência informado pela TIVIT no momento da baixa da OS 
 

 Login do Técnico 
 
 

T
I
V
I 
T 

O “FOLHETO ESTIVE AQUI”  não deve ser utilizado após o horário da JANELA DE ATENDIMENTO 


