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BEM VINDO (A)!
Agora você é um cliente parceiro AP Networks.
Preocupados em atendê-los com excelência, o CICQ – Centro Integrado de Controle e Qualidade, criou
este guia para facilitar o seu dia a dia. Aqui você encontra informações importantes que te ajudarão no
contato com a AP Networks: abertura de chamados, suporte técnico, solicitação de suprimentos e muito
mais.
O Centro Integrado de Controle de Qualidade conta hoje com diversos colaboradores e nos permite
monitorar, em tempo real, todo o parque de nossos clientes. Dessa maneira, somos capazes de analisar
a demanda de impressão de cada um deles e verificar se há alterações que justifiquem a substituição de
uma máquina. Caso haja, fazemos a adequação do equipamento, para que nosso cliente tenha sempre
as impressoras mais adequadas ao tipo de uso que faz.
Investimos também em tecnologia de inteligência, que nos permite fazer projeções de necessidades
futuras. Assim, podemos nos antecipar e adotar uma postura proativa, oferecendo reposição de toners,
peças e manutenção preventiva antes que o cliente precise solicitá-las, de acordo com as previsões que
conseguimos fazer.
Conheça mais sobre o nosso setor em nosso site. Nossa missão é atender com excelência os nossos
clientes. Conte conosco!
Equipe CICQ | AP Networks
qualidade@apnetworks.com.br
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A EMPRESA

AP Networks há mais de 15 anos constrói parcerias duradouras de sucesso, através de soluções tecnológicas e equipamentos de alta performance com a missão de desenvolver o melhor potencial dos
nossos clientes.
Somos obstinados em potencializar a qualidade dos nossos serviços e nos comprometemos em realizar
um atendimento de excelência. Investimos no desenvolvimento da empresa constantemente, o que nos
fez crescer e ganhar o reconhecimento de parceiros e clientes.
Mais do que oferecer produtos e serviços para infraestrutura de TI, Outsourcing de Impressão e GED Gestão Eletrônica de Documentos, oferecemos uma real parceria com segurança, confiança e flexibilidade para auxiliar nossos clientes no que precisarem.

Por isso, nosso lema é: Sempre podemos fazer mais!

Smart Solutions AP
Locação de equipamentos
para infraestrutura de TI

MDS AP

(Management Document Services)
Gerenciamento Eletrônico de Documentos

MPS AP

(Management Print Services)
Serviço de Gerenciamento de Impressão
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ATENDIMENTO

Nós temos um setor específico para atendê-lo: o Centro de Suporte. Nele temos profissionais preparados para auxiá-lo em suas solicitações.
Pensando na comodidade dos nossos clientes, criamos uma forma mais rápida e eficiente de atendê-los:
o WEBDESK - Nosso Canal de Atendimento Online.

2.1

WEBDESK

Este é o nosso canal de atendimento online. Através dele, você pode abrir chamados
com a sua necessidade. Há duas formas de acesso:
1. Através do site: na página inicial há um menu com a opção “webdesk”; ou
2. Através do link direto: webdesk.apnetworks.com.br
Para realizar essas solicitações, é necessário que você esteja cadastrado com login
e senha para poder utilizá-lo.

2.2

CADASTRO

O cadastro é feito pela AP Networks através da nossa Central de Suporte. Para que
possa fazer o login em nosso sistema de atendimento online, envie um e-mail para
suporte@apnetworks.com.br ou (21)3624-4925 e escolha a opção 1, e solicite o
seu cadastro
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2.3

LOGIN

Para realizar o login, entre com seu e-mail de cadastro e a senha enviada. Sua
senha poderá ser alterada posteriormente (vide o item “Alterar senha” na página
10).

Ao se logar, você irá para a área de chamados onde poderá visualizar e controlar
seus chamados abertos e fechados. Além de gerenciar a sua conta e realizar
novos chamados.
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Ao clicar na opção “FECHADOS” você será redirecionado para a tela de chamados
que já foram encerrados e estão arquivados.

2.4

SOLICITANDO CHAMADOS TÉCNICOS

Abaixo o passo a passo de como abrir um novo chamado.
Observa-se na página de CHAMADOS que há no canto superior direito, um botão
azul escrito “NOVO CHAMADO”. Ao clicar neste botão, abrirá uma página para
escolha do departamento no qual você necessita atendimento. Após selecionar
o campo desejado, clique em “CONTINUAR”
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2.4.1 PARA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO
Ao selecionar esta opção, abrirá uma página onde será necessário escolher
novamente a opção “Devolução de Equipamentos” dentor do campo “Tipo de
Mensagem” e posteriormente preencher os outros campos obrigatórios.
Depois clique em “Criar Chamado”.

2.4.2 PARA SUPORTE TÉCNICO
Ao selecionar esta opção na escolha do departamento (imagem do item 2.4),
abrirá uma página onde será necessário escolher novamente a opção de serviço
desejada para atendimento dentro do campo “Tipo de Mensagem” e posteriormente preencher os outros campos. Depois Clique em “Criar Chamado”.
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2.4.3 PARA SUPRIMENTOS
Ao selecionar esta opção na escolha do departamento (imagem do item 2.4),
abrirá uma página onde será necessário escolher novamente a opção de serviço
desejada para atendimento dentro do campo “Tipo de Mensagem” e posteriormente preencher os outros campos. Depois Clique em “Criar Chamado”.
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2.5

ACOMPANHAMENTO DOS CHAMADOS

Após a abertura de um novo chamado, chegará um e-mail automático enviado
pelo sistema no seu e-mail cadastrado, confirmando a abertura de chamado.
Toda interação que houver nos chamados, será disparado um e-mail automático
onde você poderá acomapanhar e controlar o andamento do seu chamado.
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2.6

INTERAGINDO COM O CHAMADO

Para que possa enviar mensagens para o suporte referentes ao seu chamado,
clique duas vezes em cima do chamado. Aparecerá a página abaixo:

No campo “enviar uma nova mensagem”, escreva a sua mensagem. Se necessário, você ainda terá a possibilidade de realizar o upload de arquivos para auxiliar
na resolução do seu chamado. Basta clicar no botão “Enviar Arquivos”
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2.7

ALTERANDO SUA SENHA

Na tela abaixo observa-se que há uma seta ao lado do nome e foto do usuário.
Ao clicar nesta seta, aparecerá a opção “Alterar senha”. Selecione esta opção.

Na próxima página você irá colocar a nova senha e confirmar como mostra a
imagem abaixo. Posteriormente, clique no botão azul “alterar”.
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INFORMAÇÕES SOBRE O EQUIPAMENTO

Todo equipamento fornecido pela AP Networks possui uma etiqueta de identificação. Essa etiqueta
possui:

1. Número do Patrimônio ou ID do Equipamento
É o número que identifica o equipamento usado quando o cliente solicita visita técnica.
Exemplo: São os números circulados em vermelho na etiqueta abaixo.

2. Serviço
A AP Networks possui três tipos diferentes de serviço. Cada um é identificado com um
nome e cor respectiva. Exemplo: na etiqueta abaixo tem a tarja azul com o nome do respectivo serviço ao qual este equipamento pertence.

012345
012345
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SOLICITAÇÃO DE TONER

A AP Networks tem uma política onde prezamos o atendimento de qualidade e a praticidade para os
clientes. Pensando nisso, o CICQ – Centro Integrado de Controle e Qualidade, realiza toda a gestão do
estoque de toner alocado em cada cliente. Verificamos periodicamente a necessidade de utilização dos
toneres para que a impressora dos nossos clientes não fique parada. Verifique se sua empresa está
cadastrada em nosso monitoramento para que possamos proporcionar à sua empresa, a melhor experiência de atendimento.
Caso necessite de toner, abra um chamado em nosso canal de atendimento online. Após a análise da sua
solicitação, enviaremos os suprimentos necessários. Assim que o toner de backup for para uso, abra o
chamado no WebDesk solicitando outro.
O prazo para a entrega das solicitações de toner é de no máximo 5 dias úteis. Desta forma, poderemos
organizar a entrega sem que haja atraso ou qualquer transtorno, com controle e a qualidade que você
merece.

4.1

PEDIDOS DE TONER

Para solicitações de toner, você deve acessar o nosso canal de Atendimento
Online - Webdesk: webdesk.apnetworks.com.br. Você também pode acessar o
Webdesk pelo nosso site: www.apnetworks.com.br
Veja o passo a passo no item 2.4.3 – “Solicitação de Chamados Técnicos para
Suprimentos”.

Em caso de dúvidas, entre em contato através do
atendimento@apnetworks.com.br ou ligue (21) 3624-4925
SEJA BEM VINDO À AP NETWORKS
SEMPRE PODEMOS FAZER MAIS POR VOCÊ

