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iWayAfrica Services Ltd- Departamento
de Suporte ao Cliente e engenharia
Procedimento de escalação

iWayAfrica service Ltd-iWayAfrica Service Ltd- Departamento de Suporte e de
Engenharia - Escalação do Departamento
Objectivo: O procedimento irá descrever como escalar problemas técnicos para o
departamento de Surporte da iWayafrica.

Sumário
Em caso que o distribuidor necessita assistência técnica ou operacional da iWayAfrica
Service Ltd, primeiro deve contatar o Suporte ao Cliente Helpdesk. no site. É importante
dar o engenheiro de suporte uma boa descrição do problema eo primeiro nível de
troubleshooting passo a passo para ele poder solucionar problemas realizadas pelo o
técnico que esta no site.
Isto é, numa tentativa de ajudar o Support Engineer entender, identificar e corrigir o
problema. Nossos engenheiros de suporte têm o poder de aumentar imediatamente as
questões que não podem ser resolvidas no Helpdesk de Suporte ao Cliente para qualquer
Engenharia / equipe de operações melhor equipados para resolver um problema
particular. Os engenheiros de Suporte ao cliente da iwayafrica Service Ltd podem ser
iWay via:

Direct Phone Line: +254-20-444 0317
Mobile: +254-736-696926
Mobile: +254-738-696905
Mobile: +254-736-696911
Mobile: +254-737-696903
Mobile: +254-736-696912
Mobile: +254-738-696904
E-mail cse@iwayafrica.net
Corporate Chat @ http://support.iwayafrica.com/
Em caso que o distribuidor deseja escalar qualquer tipo de questão que não
recebeu qualquer forma de reconhecimento como acordado nos Acordos de Primeiro nível de
Serviço, ou se desejam

Escalar por outro motivo, pois eles podem tomar o caminho a seguir de uma escalada dentro
do Departamento de Engenharia e Suporte ao Cliente:
30 minutos - 1 º Nível de Escalada: Líder de Equipe suporte ao Cliente
Mary Wangui
E-mail: mwangui@iwayafrica.net
Office: +254-20-444 0317
Mobile: +254-736-696947
60 Minutes Escalação - Nível 2 de escalada: Lider de Suporte ao Cliente
Boniface Mwangangi
E-mail: bmwangangi@iwayafrica.net
Office: +254-20-444 0317
Mobile: +254-736-696918

90 Minutes Escalation – Nível 3 de escalada: Gerente de Atendimento ao Cliente
Jack Otieno
E-mail: jotieno@iwayafrica.net
Office: +254-20-444 0317
Mobile: +254-736-696913
Se for necessário envolver a gerência sênior no seu assunto, o distribuidor pode escalar
Directamente ao Diretor Geral de iWayAfrica Service Ltd. Isto deve ser feito depois de
estar em contato com todos os outros 3 níveis de
escalada que o seu pedido e não foi realizado.
Nível 4 de escalada: Gerente Geral / Diretor Geraln Actual da iWayAfrica
Job Ndege
E-mail: jndege@iwayafrica.net
Office: +254-20-444 0317
NOTA: O Departamento de Engenharia e suporte ao cliente está totalmente cometido em
resolver qualquer problema reportado no menor tempo possível.
No entanto, com base na natureza da a denúncia, alguns podem levar mais tempo para
resolver do que outros. Vamos fazer tudo por tudo para mantê-lo informado sobre
quaisquer questões que podem levar mais tempo para resolver além Acordo de Nível de
Serviço acordado.
Na eventualidade aondem que escalação em particular tem sido contactado e
receberam uma
confirmação recebido, por favor aguardar a ação delas os próximos passos a serem
realizadas antes da escalada para o próximo nível.
Gostariamos de exigir a vossa paciência durante estes tempos da resolução quanto
esperamos atendê-lo melhor.

