جدول برقراری ارتباط با طرفهای ذینفع

کانال ارتباط
طرف ذینفع

موضوع اصلی ارتباط

فروش

هدف ارتباط
از سمت ذینفع

از سمت شرکت

تلفن1544 سایت asiatech.irسایت my.asiatech.ir
 حضور در محل -عاملین فروش

 تلفن 1544 SMSEmail -

مشتریان
(خانگی و
تجاری/سازمانی)

ثبت و بررسی شکایات به ازای
همه محصوالت

 تلفن 1544 SMS سایت آسیاتک ارسال Emailدرگاه سازمان تنظیممقررات و ارتباطات
 حضوری نامه فکس-شبکه های اجتماعی

 تلفن 1544 SMSEmail -

تعهدات شرکت

محدودیت های کاری

 ارائه خدمات و سرویس مطابق با تعرفه خریداری شده در نظر گرفتن دانلود شبانه طبق تعرفه تعریف شده ارائه سرعت طبق قرارداد گارانتی تعویض تجهیزات رادیویی در صورت خرید از شرکت فروش حجم اضافه در سرویس های محدود امکان ارائه سرویس طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات راه اندازی سرویس طی  72ساعت بعد از تکمیل ثبت نام (بجز مناطق دارای مشکل پوشش دهی و آلوده ی مشکالت پوشش دهی در مناطق مختلففرکانسی و عدم دید مناسب به پاپ سایت ها)
 باال بودن هزینه خرید تجهیزات اولیه سرویس مشتری عودت وجه در صورت عدم امکان ارائه سرویس (در صورتیکه مشکل از آسیاتک یا به دلیل عدم امکان تحویل عدم امکان استفاده از تجهیزات به صورت امانی از سوی مشترک خرید تعرفه ها و سرویس های OWAسرویس حضوری باشد)
 موارد آلودگی فرکانسی و دید نامناسب در تحویل سرویس با سرعت باالی 20 تمدید سرویس و یا خرید حجم اضافه راهنمایی ثبت نام و خرید توسط واحد فروش مستقیم و سامانه  BSSثبت ناممگ
 برای مدت زمان باقی مانده ارائه شماره مشتری و پسورد برای استفاده از بخش پروفایل مشترک و هر گونه درخواست دیگری که عدم امکان ارائه خدمات در تعدادی از مناطق بازار هدف مرکز مخابراتی نگهداری مشترک فعالمشترک برای ارائه آن به این اطالعات نیاز داشته باشد.
 عدم امکان تضمین سرعت در اوقات دانلود شبانه(سرویسهای حجمی) اطالع رسانی به مشترک در صورت نزدیک شدن به دوره اتمام سرویس و یا اتمام حجم مشترک جهت در صورت عدم امکان ارائه خدمات بدلیل مشکالت دید و نقص در پاپ سایتتمدید سرویس و خرید حجم اضافه
ها ،هزینه امکانسنجی  ،ایاب و ذهاب ،کسر و مابقی به مشتری عودت می شود.
 راهنمایی تمدید سرویس و خرید حجم اضافه از طریق کانال های ارتباطی اختالل در سیستم پرداخت آنالین نگهداری وضعیت فعال مشترک ارائه فاکتور به مشترک در پنل کاربری ایشان -ایجاد سیستم پرداخت آسان

 رسیدگی به شکایات مشترکین وپیگیری برای حل آن
 جبران خسارت های مادی و معنوی برایمشترک مطابق با مصوبه 177

 پاسخگویی به موقع و مسئوالنه به شکایات دسترسی به کانال های اعالم شکایت -رسیدگی به شکایت مشترک در زمان تعیین شده

 مشکالت سرور بعضی سایت ها قابل طرح در شکایات نیست مشکالت برای مودم مشتری پس از دوره گارانتی قطع سراسری کشوری و یا منطقه ای در بسترهای انتقال ارائه سرویس مطابق با قوانین تعریف شده از سوی سازمانهای قانون گذاری ازجمله سازمان تنظیم مقررات

قوانین

 جبران خسارت براساس SLAتوافق شده
 -اعزام کارشناس رفع خرابی

تامین پهنای باند الزم و ترانزیت
مرکز مناسب برای سرعت مورد
تعهد
در صورت اختالل جبران با SLA

خدمات مازاد بر قرارداد

 ارائه ی پین تخفیف *رایگان شدن ترافیک مشترک برای استفاده از 2سامانهفعال در حوزه  VODو ( AODفیلم نت و نواک).
طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان اردیبهشت  98تمام
سامانه های  VOD/IPTVکه در حال حاضر برای مشترک
 ADSLبا ترافیک رایگان درنظر گرفته شده است ،برای
مشترکین  OWAآسیاتک نیز رایگان خواهد شد .همچنین
مجموعه تخفیفات متنوعی نیز بصورت باندلینگ با سرویس
های جاری ،بصورت رایگان و با هدف رضایتمندی مشترک ،به
ایشان ارائه خواهد شد

