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Importância:
Devemos SEMPRE preencher todos os campos da Ordem de Serviço, a O.S. é um documento que comprova 
nossa ROTINA dentro da residência de cada cliente; ela deve ser preenchida a caneta preta ou azul com letra 
legível e sem rasuras

Benefícios
•Organização do técnico na visão do cliente;

• Agilidade no serviço;
O que acontece se não preenchemos corretamente ou não deixarmos uma via para o Cliente?
• Ofendemos o Indicador AT3.

• Causa para o cliente uma má impressão de desorganização tanto do técnico quanto da Empresa;
• A consequência é uma insatisfação do cliente, ainda causando ligação do cliente na Central de

Atendimento e uma nova visita, tudo que não queremos.
•A OS é a garantia que o Técnico realmente esteve na residência do Cliente.

Preenchimento Correto e Assinatura do Cliente

Campos da OS

Temos que preencher corretamente todos os dados do cliente, como nome , endereço, telefone, data de visita e 
horário do agendamento (TEC1), e NODE;
Quantidade de Pontos e Produto que o cliente possui; Nome do Técnico responsável pelo serviço;

É importante que o cliente leia atentamente antes de assinar, e imprescindível que  preenchemos o que foi 
executado e entregado ao cliente deixando tudo em perfeito funcionamento. Colocar nome legível e código da 
equipe,  por fim solicitar sua Assinatura. Sem a Assinatura do cliente não temos a garantia que ele concordou 
com o que foi executado, Portanto a assinatura do cliente é de extrema importância!

No corpo da OS temos o numero que é o mesmo do NETSMS, qualquer movimentação de terminal deve ser 
discriminado nesse campo, com numero de entrada e saída de cada terminal. Qualquer material utilizado deve 
ser inserido o modelo e quantidade.
O campo de Observação é de extrema importância, qualquer evento diferente deve ser colocado nesse campo 
assim garantimos que caso ocorra algum incidente  o cliente esteja ciente do que foi relatado na OS.


