
 
  
                              PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCIDÈNCIA 
 
 
 
 
Segueixi les següents indicacions per crear una incidencia: 
 

1. Obrir el navegador (preferiblement Google Chrome, ja que la nostra pàgina de suport 

esta optimitzada per aquest) 

2. Introduexi a la barra d’adreça “soporte.cloudalia.com” o fagi clic a sobre. 

3. Per crear una incidència tècnica, faci clic en “Obrir un nou tiquet” 

 

 
 

4. Ompli les dades de contacte corresponents. 

5. El nº de sèrie de l’equip el trobareu a la part de sota del portàtil, sobre el codi de 

barres: 

 
 

                                                                  Cloudalia Educación 
Andalusia – Bercelona - Madrid - Valencia. 
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entitats a qui va dirigit. 

 

http://soporte.cloudalia.com/


 
 

6. És molt important que detalleu el màxim les dades del “Detall de la incidència” per 

tal, que desde servei tècnic puguin tenir tota la informació necessària per poder 

avaluar amb més precisió el seu cas. 

7. Reviseu que totes les dades són correctes i cliqueu “CREAR TIQUET” 
8. Una vegada confirmada la incidència, heu d’anotar-vos el número proporcionat per la 

web. Alhora, rebreu un correu amb la confirmació de la apertura i el número de 

incidència assignat. També trobareu un enllaç per poder consultar l’estat. 

 
  

                         
 
 

COM REALITZAR LA CONSULTA DE L’ESTAT D’UNA INCIDÈNCIA  
  
 
 
Un cop oberta la incidència, des de servei tècnic, us confirmaran que aquesta és correcta i 

que ja podeu deixar l’equip a la porteria de l’escola. 

 

En el correu que heu rebut amb la creació de la incidència, teniu l’enllaç per anant 

consultant l’estat d’aquesta.  

 

Mitjançant la plataforma rebrà la confirmació per part del nostre servei tècnic que la 

incidència ha estat processada i que pot deixar l’equip a la porteria del centre embalat amb 
la seva caixa original. Un cop realitzat aquest procés comuniqui-ho a través de la 
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plataforma. A partir d’aquest moment des de Cloudalia passarem a recollir l’equip amb una 

agència de transports. 

 
És molt important que sempre que us vulgueu posar en contacte amb el servei tècnic ho feu 

des de la plataforma, no contesteu sota cap concepte al correu que rebreu, ja que és 
una direcció NO_REPLY (no contestar), aquest correu no ho gestiona ningú i realitza 

respostes automàtiques, per tant tot el que envieu allà és perdrà. 

 

IMPORTANT: Teniu opció d’escollir un equip de substitució, es té que indicar a l’obrir el 

tiquet.  

Aquest servei té un cost de dipòsit de 65€ Iva inclós, una vegada retornat l’equip de 

substitució i  el nostre servei tècnic verifiqui que està correcte, es retorna l’import sencer. 

 

A partir d’aquí el servei tècnic s’anirà posant en contacte amb vosaltres i us aniran 

actualitzant la incidència. 

 

Per qualsevol consulta relacionada amb incidències tècniques, podeu adreçar-vos a 

soporte@cloudeducacion.com o bé educacio@cloudeducacion.com  

 
 
També podeu trobar-nos al: 93.570.85.84 
 
Salutacions cordials, 
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