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1. Canal d’entrada d’incidències
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S’utilitzarà el mateix telèfon del SAU d’alumnes, incorporant la opció 4 per atendre aquesta 

tipologia de trucades:

• Telèfon: 900100195 Opció 4.

• Locució de la opció 4: “Si teniu incidències urgents en el procés de desplegament dels equipaments, si us

plau, premi 4”.

• Horari d’atenció: de 8h a 17h



  
2. Flux de la incidència
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1. Atenció de la trucada.

2. L’operador registra la incidència a partir d’un formulari pre establert. Incidència “Oberta”

• Dades de Contacte: Codi de Centre, Persona, Telèfon i e-mail de Contacte.

• Motiu de la trucada: A partir d’uns motius pre definits.

• Estat: Oberta, En Curs, Tancada.

• Observacions.

• La data i l’hora queda registrada automàticament.

3. Un cop finalitza el registre la incidència passa a l’equip de gestió del desplegament, que revisarà la incidència i

actuarà per solucionar-la, en general fent la gestió amb els tècnics de desplegament, amb la empresa logística que

lliura els equipaments o facilitant la informació sol·licitada. Incidència “en Curs”

4. L’equip de gestió contacta amb el Centre per informar de la situació o resolució de la seva incidència.

5. L’equip de gestió informa al registre de la incidència. Incidència “Tancada” (o manteniment en curs si pertoca)



  
2. Flux de la incidència
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6. Tot i que el canal s’ofereix per fer el tractament de casos urgents en el

desplegament, en cas que arribin consultes o problemes prèviament

identificats, l’operador podrà informar directament a l’usuari de com

actuar.

Exemple: Els alumnes no tenen les credencials d’usuari per accedir al

sistema

Resposta: L’operador podrà adreçar-lo al manual d’IDI a l’enllaç de Nodes.

Les casuístiques de casos coneguts es podran revisar periòdicament, dintre d’un límits

raonables.

7. En cas que arribés una trucada que correspon a un altre lot (Orange o

Vodafone) es realitzaria la transferència cap al proveïdor correcte.



  
3. Casuístiques identificades
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1. No han arribat els tècnics per realitzar el desplegament.

2. No han arribat els equips. El mateix dia del desplegament o amb prou anticipació.

3. El número d’equips que han arribat és incorrecte.

4. Ha arribat el material malmès.

5. Classes confinades el dia previst pel desplegament.

6. Sol·licitud de canvi de dia de desplegament proper.

7. Centre sense finalitzar que sol·licita la data prevista per reprendre els treballs.
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