
Treinamento 1 Ponto nº 49/2012 

Gestão do Conhecimento 

Neste treinamento vamos apresentar a nova área de Gestão do Conhecimento que tem por iniciativa a valorização do 
conhecimento individual de cada técnico. 
 

 

Objetivo  

FAQ – Dúvidas sobre o Atendimento 

1. Tenho dúvidas sobre um erro que apresentou no NOW, posso ser atendido por este canal? 
R: Sim, temos os erros conhecidos para ajudá-lo a resolver o problema. 
 

2. Posso solucionar dúvidas referente a utilização dos código de baixa? 
R: Não, o suporte não atenderá a duvidas referente a utilização de códigos de baixa, para isso  

 consulte o seu gestor. 
 

3. Preciso encaminhar um hit para habilitar o equipamento, posso ser atendido por este canal? 
R: Não, o canal não atenderá necessidades de hit, erros de baixa e de TI. 

A partir do dia 09/01, de segunda a sexta-feira das 10:00hs as 20:00hs estará disponível uma estrutura com 
técnicos de campo, através do telefone 4004-2580 opção 04. 
Os operadores técnicos terão acesso a todos os treinamentos da ETN, informações técnicas e também contato com os 
principais responsáveis pelas tecnologias, NET Digital, NET Vírtua, NET Fone, NOW e processos técnicos. 
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Como funciona? 

Proporcionar ao técnico um local onde possa solucionar as suas dúvidas técnicas e também dividir seu conhecimento 
adquirido, ajudando assim ao nivelamento do conhecimento técnico e as melhores práticas. 

Suas sugestões/informações também são muito importantes para alimentar o banco de informações 
técnicas.  
 

Nestes casos os operadores técnicos seguirão o seguinte procedimento: 
 

1) Receberão as informações/sugestões – (Operador retornará ao técnico de campo sobre o assunto) 

2) Analisarão a veracidade da informação/sugestão – (Contatar as áreas responsáveis) 

3) Divulgar para os técnicos de campo – (Apresentar a proposta de divulgação para todos os técnicos) 

Apoio Técnico 
Área Gestão do Conhecimento 

• Engenharia Digital (SD, HD) 

• Engenharia NET Vírtua 

• NOC (NET Fone, NOW) 

• Processos Técnicos 

Especialistas: 

 

 

 

 

 

 


