Instruções para atendimento
Service Desk

Prezado cliente.

Pensando em você, agora o nosso processo de atendimento está ainda
mais ágil e conta com mais opções para a sua comodidade.
Escolha uma das 3 opções disponíveis para realizar a sua solicitação:

POR EMAIL

Nos escreva para o endereço service.desk@goaheadit.com.br e você
receberá um e-mail informando o número do ticket. Cada etapa do seu
atendimento será informada por e-mail, por onde você também poderá
conversar e tirar as suas dúvidas com os nossos analistas.

POR TELEFONE

Se preferir, você pode entrar em contato conosco pelo telefone
(11) 4040-8001 e escolher uma das seguintes opções:

1 – Para fazer uma nova solicitação ou reportar um incidente.
2 – Escolha esta opção e digite o número de um ticket já existente para
receber atualizações sobre a sua solicitação.

3 – Se você não quiser reportar um incidente ou fazer uma solicitação,

mas quer conversar com um dos nossos analistas, escolha esta opção.

PELO PORTAL

Acesse o endereço
https://suporte.goaheadit.com.br
e siga as instruções abaixo:

1

Autentique-se em nosso portal.
Se você já possuia o acesso
em nossa plataforma antiga, poderá
usar as mesmas informações
de usuário e senha.
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Clique em “Novo Ticket” ou “Enviar uma nova solicitação”,
conforme imagem

Defina um assunto (Ex:. “Criação VLAN” ou “Bloqueio de site”)
e uma descrição coerente com detalhes técnicos e de impacto no ambiente.
Caso tenha arquivos de configuração ou backups de sua solução,
poderá incluir em seu novo ticket no campo “anexos”. Clique em enviar
para salvar o seu novo ticket.
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Ao confirmar o envio da sua solicitação, você receberá um e-mail
contendo o número do ticket. Todas as atualizações referente ao caso
serão enviadas por e-mail, onde você também poderá conversar
com o analista responsável.

Independente de como registrou a sua solicitação, você poderá
reabri-la no caso de reincidência, respondendo ao e-mail de encerramento.
Salientamos que o canal de atendimento por telefone é o mais indicado
para reportar casos de indisponibilidade do seu ambiente.
Para verificar todas as suas solicitações basta clicar em “Meus Tickets”
conforme imagem abaixo:
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