Processo de Sustentação da LG lugar de gente
Qual caminho seu chamado percorre?

Não

Quando você abre um chamado de
suporte, não sabe o que acontece? Então,
veja a seguir os passos percorridos até que
ele seja resolvido:

Todas as ocorrências são
armazenadas no nosso servidor e,
logo na sequência, um consultor
atenderá você.

Nesse momento, o consultor de
suporte poderá reclassificar a
ocorrência de acordo com a
severidade da demanda.
O seu chamado pode ser
classificado de três formas
diferentes:

Você será notificado do encerramento do
chamado por meio de um e-mail de
“Atendimento aguardando confirmação
de encerramento” e poderá concordar ou
não com a solução apresentada.

Defeito no produto
Ao abrir sua ocorrência, se o consultor
de suporte identificar a necessidade de
reparos no produto, esse chamado que
deu origem à ocorrência será finalizado
e um novo chamado será criado
automaticamente para a equipe que
desenvolve o sistema.

Sim
Se você concordar com o
encerramento do chamado, por
favor, responda nossa Pesquisa de
Satisfação.

É muito importante que você avalie o atendimento realizado e a
solução dada para sua demanda. A LG lugar de gente utiliza esses
dados para avaliar a qualidade da prestação de serviço. Sendo
assim, sua opinião é fundamental para a manutenção de um
atendimento de qualidade.

Um novo número de
chamado é gerado.

Você será notificado em
todas essas etapas.

Quando seu chamado for
encerrado, você receberá um
e-mail de “Atendimento
aguardando confirmação de
encerramento”.

A solução que
você procura
O mais importante é que, seja qual for a situação, estamos
prontos para encontrar a solução ideal para você.

Além dessa mensagem, você também receberá
uma com o assunto “Chamado aguardando
atendimento”, que é o registro da abertura de
um novo chamado para nossa área de
desenvolvimento. A partir daí sua ocorrência
será tratada pela equipe de desenvolvimento e
seguirá um novo prazo, de acordo com as regras
estabelecidas em contrato.

Para isso, realizamos o acompanhamento das ocorrências e
enviamos notificações periódicas para deixar você informado.
Fique sempre de olho no seu e-mail para não perder
nenhuma informação sobre seus chamados. E libere o
remetente esuporte@lg.com.br para que as nossas
mensagens não caiam em sua caixa de SPAM.

Manutenção evolutiva
Se o consultor de suporte identificar que o seu chamado é referente a uma
evolução no sistema, ele encerrará sua ocorrência e abrirá uma nova para a
área de Planejamento da LG lugar de gente. Nesse caso, você será notificado
com a mensagem “Chamado aguardando confirmação de encerramento”.

A ocorrência entra no estoque para
liberação em futuras versões, conforme
prioridade da LG.

Produtos SOC
Caso sua solicitação seja para uma melhoria no Gen.te Cuida – Medicina e
Segurança do Trabalho nuvem, quem tratará essa atualização será o SOC, parceira
da LG. Portanto, sua ocorrência na LG será finalizada e você deverá abrir um
chamado no site ww2.soc.com.br.

*Com exceção do produto Gen.te Monitora – Ponto. O suporte desse módulo é
feito diretamente com a Norber, através do (11) 2971-7100.

A pesquisa de
satisfação será
enviada para o
seu e-mail.

Assim que o produto for
reparado, a ocorrência será
encerrada e você será
notificado, podendo
concordar ou não com a
solução apresentada.
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Seu chamado será atendido pelos consultores de
suporte quando for classificado como Dúvidas
Operacionais ou Dúvidas Técnicas. Nesse caso, após
realizar o atendimento, o consultor altera o status da
ocorrência para “Encerrada”.

Evolução
no sistema

O primeiro passo é abrir uma
ocorrência para nossa equipe de
Sustentação*, através do
eSuporte, que fica dentro do
Portal Gente de Sucesso.

Caso você não concorde com a solução
apresentada, ao receber o e-mail de
encerramento do chamado, clique em
“não”. Assim, sua ocorrência será
reaberta e volta para análise da
Sustentação.

A ocorrência de suporte é encerrada e você é notificado
com a mensagem “Chamado aguardando confirmação de
encerramento”.

Nesse caso, a nova ocorrência será
tratada como “manutenção evolutiva”.
Por isso, você não consegue acompanhar pelo status do
chamado, mas pode ficar de olho na área de Melhorias da
Versão do Portal Gente de Sucesso, em que listamos as
novidades lançadas.

A ocorrência entra no backlog para liberação em
futuras versões, conforme prioridade do SOC. Você
pode acompanhar as melhorias liberadas no site
ww2.soc.com.br.

