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Solluţionarea re
eclamaţiilor utilizatorilor ffinali

L SA are în organizarea sa un Centrru de Operaare şi Suportt, localizat în
n sediul din Bucureşti,
RARTEL
deservit de
d operatorii cu experiennţă în comuunicaţiile sattelitare, asiggurând în prrezent monittorizarea şi
suportul pentru
p
actuaalii clienţi, pe
p mai mulţii sateliţi de comunicaţii
c
şi TV, avânnd în acelaşi timp şi un
rol în cooordonarea şi monitorizarrea activităţillor de remeddiere a disfunncţionalităţillor.
Acest cenntru este dissponibil 24 de ore pe zi,
z 7 zile pe săptămână pentru idenntificarea şi înlăturarea
cauzelor care pot gennera întreruperi în funcţioonarea legătuurilor satelittare permaneente.
c clienţii cât şi cu ech
hipele operattive, Centrull de Operaree şi Suport
Pentru o bună comunnicare atât cu
beneficiaază de variatte mijloace de
d comunicaaţii, fiind interconectat laa reţelele dee telefonie fiixe, mobile
şi satelitaare precum şi conexiuni cu rezervaree la reţeaua publică
p
IP (teerestre şi priin satelit).
Astfel, modalităţiile
m
de anunţare a unor defeecţiuni precuum şi asiguraarea suportuului online suunt variate,
clientul fiind
fi
cel caree o alege pe cea
c mai potrrivită.
Astfel moodalităţile dee anunţare a unei defecţiiuni sunt:
-

Telefonic:

021 319 68804;

-

Faax:

021 319 68806;

-

Email:

ncc@rartel.ro

-

D
Deschiderea
de
d către clieent a unui troouble-ticket prin accesarrea sistemullui de troublle-ticketing
im
mplementat la
l RARTEL. Accesarea se face pe bază de user şşi parolă la adresa:
a
https:///support.rarttel.ro

În cazul anunţării unnei disfuncţioonalităţi prinn telefon, prrin fax sau pprin email, operatorul
o
d
deschide
un
trouble-tiicket, etapelle de rezolvvare putând fi urmărite de atât de către clientt cât şi de persoanele
responsabbile (anunţarrea prin emaail).
Operatoruul poate, dee asemeneaa, pune în legătură
l
clieentul cu peersoana cea mai calificcată pentru
asigurareea suportului tehnic onlinne de cea maai bună calitaate.
RARTEL
L SA are ech
hipe de inteervenţie form
mate din câtee 2 persoanee, cu specializare în com
municaţiile
satelitare.
L SA va asiigura suport tehnic onsitte prin deplaasarea unei
Astfel, laa solicitarea Beneficiaruului RARTEL
echipe dee intervenţiee în amplasaamentul Benneficiarului din
d Bucureştti pentru ridiicarea derannjamentelor
care au generat întrerruperea legătturilor satelittare.
Timpul de
d răspuns, timpul
t
de inttervenţie şi ttimpul de reemediere sunnt stabiliţi prrintr-un SLA
A agreat de
către Benneficiar şi dee către Prestaator, specificci fiecărui coontract.

