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Apresentação
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os
treinamentos de Implantação.
Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros
cadastros após a implantação.

A quem se destina
Clientes finais (Cliente do cliente) do Mega Serviços.

Portal Mega Serviços
É uma ferramenta destinada aos clientes finais e equipes de campo do Mega Serviços, através da qual o cliente pode
utilizar as seguintes funcionalidades referentes aos serviços contratados ou solicitados por demanda:


Solicitar Serviços Avulsos



Acompanhar o andamento



Registrar ocorrências



Avaliar a qualidade



Emitir relatórios gerenciais e estatísticas sobre serviços realizados



Emitir o plano de manutenção operação e controle (PMOC)



Solicitar materiais para aplicação nas Ordens de Serviços
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Cadastros
Solicitação de Serviços
Solicitação
Utilizada para registrar a demanda de serviços diretamente pelos clientes. Essa demanda é direcionada aos centros
de atendimento que irão avaliar a solicitação e gerar as ordens de serviço para a efetivação do atendimento.

Localização – Local onde está localizado o item no qual está sendo solicitado o serviço.
Item – Ativo que é objeto do serviço solicitado.
Condição – Condição operacional em que se encontra o item no momento da solicitação.
Prioridade – Prioridade sugerida para o serviço.
Centro de Trabalho – Centro de trabalho para o qual o serviço será direcionado. O sistema sugere o centro do item
ou da localização nessa ordem.
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Tarefa – Serviço sugerido (se identificado) como base para a solicitação.
Data da Solicitação – Data da solicitação. O default é a data do sistema.
Data Limite – Data limite desejada pelo usuário para término do serviço.
Solicitação – Narrativa da solicitação detalhada pelo usuário/cliente.

Item
A aba de item permite que a solicitação de serviço seja realizada para um equipamento que não esteja cadastrado
no sistema.

Descrição – Descrição do item que será realizada a manutenção.
Data – Data da emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal – Número da nota fiscal referente ao item da solicitação.
Serial – Número de referência do equipamento.
Comentário – Comentários adicionais sobre o item.
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Anexo
A aba de anexo permite anexar qualquer tipo de documento, foto ou comentário referente à solicitação de serviço.

Descrição – Comentário sobre o item anexado.
Data Validade – Permite vincular uma data de validade ao item anexado.

Sintomas
Lista de sintomas apresentados pelo item, quando se aplicar, que servirá como orientação para identificação dos
serviços a realizar. Os sintomas são sugeridos a partir dos sintomas definidos no cadastro do item.
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Acompanhar Solicitação
Função que permite visualizar e acompanhar todas as solicitações que foram realizadas.

8

Cartilha do Cliente - Mega Serviços

Solicitação de Materiais
Os processos de Solicitação de Materiais são utilizados para realizar requisições de insumos ou serviços a serem
contratados para a realização dos serviços da OS.
Através dessa tela o usuário pode requisitar itens não previstos no orçamento ou planejamento da OS, ou itens cuja
quantidade extrapola a quantidade planejada no orçamento ou no planejamento da OS.
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OS – Número da Ordem de Serviço.
Tarefa – Código da tarefa que utilizará o material solicitado.
Material – Código do material solicitado.
Unidade – Unidade de Medida do material.
Desc. Complementar – Descrição complementar do material.
Aplicação – Código da aplicação do material.
Localização – Código da localização do material.
Quantidade – Quantidade do material solicitado.
Necessidade – Data de necessidade do material.
Tipo Classe – Código do tipo da classe.
Almoxarifado – Código do almoxarifado de origem do material
Solicitante – Código do solicitante.
Especificação – Especificação do Material.
Motivo – Motivo da solicitação.
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