فرآيند نصب

انشعاب آب و فاضﻼب

عنوان خدمت ذيربط :نصب انشعاب آب و فاضﻼب

عنوان فرآيند :كاهش زمان نصب

مقدمه :برنامه ريزي منظم و ابﻼغ به نيروها جهت تسريع در فرآيند نصب انشعابات
نتايج موردانتظار از برنامه عملياتي :كاهش در زمان ارائه خدمت به مشتركين,عدم مراجعه مشترك به بانك
اقدامات موردانتظار از برنامه عملياتي :درخواست دستگاه پوز از بانك ها
تحليل وضعيت شاخص )تحقيق نتايج ،انجام اقدامات( :تحويل و نصب دستگا ههاي پي سي پوز جهت پرداخت سريع مشتركين و عدم مراجعه

مشتركين به بانك
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 -١عنوان خدمت:
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 -٤مشخصات خدمت

نوع خدمت

اين فرآيند براي ارائه خدمت به منظور بررسي درخواست متقاضي و تائيد شرايط
واگذاري و نهايتا نصب انشعاب مي باشد .مراحل انجام اين خدمت بشرح ذيل است:
 پذيرش و ثبت اوليه درخواست در پرتال بررسي اوليه مدارك متقاضي بررسي وجود شبكه آب و فاضﻼب در محل مورد تقاضا صدور صورتحساب هزينه هاي انشعاب صدور معرفي نامه به ارگانهاي مرتبط جهت اخذ مجوزهاي ﻻزم پرداخت الكترونيكي صورت حساب صادره اختصاص شماره اشتراك نصب انشعاب اطﻼع رساني به متقاضي در تمامي مراحل واگذاري انشعاب از طريق سامانهالكترونيكي )اينترنت ،پيام كوتاه ،ايميل ،تلفن گويا( جهت پيگيري
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پرداخت بصورت الكترونيك

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن
در هر شركت از طريق وب سايت آن شركت انجام مي گيرد.
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