
COM OBRIR UNA INCIDÈNCIA O CAS DE SUPORT

Seguiu les indicacions següents per crear una incidència/cas de suport:

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

optimitzada per a aquest).

2. Introduïu a la barra d'adreça "cloudaliats.com" o feu-hi clic.

3. Per crear una incidència tècnica, feu clic a "Obrir Incidència"

4. Empleneu les dades de contacte corresponents.

5. El núm. de sèrie de l'equip el trobareu a la part de sota el portàtil, sobre el codi de

barres:

6. És molt important que detalli al màxim les dades del "Detalls de la incidència" perquè

des del servei tècnic puguin tenir tota la informació necessària per poder avaluar

amb més precisió el vostre cas.*
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7. Reviseu que totes les dades són correctes i premeu "CREAR INCIDÈNCIA"

8. Un cop confirmada la incidència, sortirà el número d'incidència que li ha estat

assignada i amb el qual podreu fer-ne seguiment a la pestanya: "SEGUIMENT

D'UNA INCIDÈNCIA"

* En cas de no voler reparar l'equip, s'haurà d'assumir el cost del pressupost de "no-conformitat" amb

un cost de 60 € IVA inclòs, on estan contemplades les despeses de transport i la mà d'obra del tècnic.

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

el carregador i caixa original, (si no disposa de la caixa original, preguem que envieu l'equip

de manera segura; en cas contrari, ni Cloudalia ni l'agència de transports se'n farà càrrec de

l'estat del mateix.)

COM REALITZAR LA CONSULTA DE L’ESTAT D’UNA INCIDÈNCIA

Una vegada realitzat aquest procés podrà comunicar mitjançant la 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 es vulguin posar en contacte amb el servei tècnic ho

facin des de la plataforma de Ticket. No respongui al correu que rebin, ja que és una adreça

NO_REPLY (no contestar). Aquest correu no el gestiona ningú i realitza respostes

automàtiques, per tant tot el que enviïn allà es perdrà.

IMPORTANT: Tenen l'opció d'escollir un equip de substitució (ES), ho podeu indicar en obrir
la incidència. Aquest servei té un cost de dipòsit de 65€ IVA inclòs. Un cop tornat l'equip de
substitució i el nostre servei tècnic verifiqui que és correcte, es tornarà l'import, descomptant
12€ (IVA no inclòs) en concepte de ports de l'ES.

Els tècnics s'aniran posant en contacte amb vosaltres i actualitzant la incidència.

Per a qualsevol consulta relacionada amb incidències tècniques, podeu adreçar-vos a:
suport@cloudalia.com o también pot trucar al: 93.570.85.84
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