
 

 

Treinamento 1 Ponto nº 110/2014 

ORDEM DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 

 

Este treinamento tem a finalidade de instruir os Técnicos sobre os procedimentos a serem realizados na nova OS 
chamada “Atendimento Prioritário Manutenção”, devido a abertura de duas Ordens de Serviço nos casos de 
Retenção/Reversão de Clientes. 

CASOS DE RETENÇÃO/REVERSÃO DE CLIENTES 

As Ordens de Serviço do Atendimento Prioritário serão abertas somente em casos especiais, sendo geradas apenas 
para os casos de: 
 Retenção é caracterizado pelo cliente que solicita o cancelamento de seu pacote, porém conseguimos preserva-
lo como nosso cliente.  
 Reversão é quando o cliente cancelou a sua assinatura, porém conseguimos reverter o cenário de forma que 
ele volte a ser um cliente. 

 
Por isso é imprescindível que o atendimento nesses casos seja realizado com excelência, conforme o 
padrão NET, onde serão selecionados Técnicos que tenham um perfil adequado (skill).  

COMO IDENTIFICAR AS ORDENS DE SERVIÇO PARA O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Para identificar os casos em que será realizado o Atendimento Prioritário basta verificar as Ordens de Serviço 
abertas no contrato conforme a seguir: 

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 Field 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 

 

 Será gerado a abertura de duas Ordens de Serviço para que o FIELD entenda que a O.S. deve ser direcionada para um técnico 

com perfil correspondente (skill prioritário). 

Para baixar as Ordens de Serviço nos Atendimentos Prioritários é necessário seguir algumas regras, como: 
 
 É essencial que as Ordens de serviço sejam preenchidas corretamente ao finalizar a W.O. no PDA, quando todas as Ordens de 
Serviço não são finalizadas corretamente podem ocorrer alguns erros na Baixa; 

 
 O Técnico deve baixar/reagendar/cancelar as duas Ordens de Serviço com o mesmo código; 
  
 Quando for baixar via TIVIT/TELTELEMÁTICA o Técnico deve solicitar ao atendente que execute a baixa das duas Ordens de 
Serviço, onde teremos as seguintes situações: 

 Baixa Produtiva: utilizar o mesmo código de baixa nas duas OS’s. 
 Baixa Improdutiva: executa a OS principal e cancela a OS do Atendimento prioritário. 

Versão 1 – 01/02/2014 

BAIXA DA ORDEM DE SERVIÇO ATENDIMENTO PRIOPRIOTÁRIO 

 No sistema operacional ANDROID 4) A Ordem de serviço de Atendimento 
Prioritário estará identificada 

 e com STATUS “Aberta” 

1) Acesse o trabalho 
(W.O.) a ser realizado 

3) As Ordens de 
Serviço possuem  

um número diferente 
2) Identifique as  

“Ordens de Serviço”  
que constam em aberto 

  ID 

1391299340 

  ID 

1391297708 

E a Ordem de Serviço referente ao 
atendimento estará com STATUS 

“Aberta” normalmente  

A EXCELÊNCIA É O NOSSO MAIOR COMPROMISSO 


