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Ribeirão Preto/SP
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INTRANET ARPEN-SP:
esclarecimentos
Estaremos esclarecendo na próxima edição do doc:dicas quais os
procedimentos que serão adotados
pelos usuários do software DOC
para utilizar o sistema de Comunicações criado pela ARPEN de São
Paulo. Aguardem.

Natimorto no arquivo
do INSS:
necessário!
Agora é certo: o
INSS quer mesmo
que os Oficiais de
Registro Civil incluam na relação de
óbitos os registros de
óbitos fetais. Os usuário do DOC
deverão aguardar o próximo release (número 14) para que seja inserido no módulo de Nascimento a
rotina para geração do arquivo no
formato definido pelo Instituto.
Como se sabe, o óbito fetal, no
DOC, é feito através do módulo de
Nascimento e não no de Óbito. Na
próxima edição do doc:dicas daremos maiores esclarecimentos
sobre como operar o SEOCartório, como se cadastrar no
SISOBINET para envio de dados
via Internet, como submeter arquivos gerados pelo DOC, como gerar
recibos, como corrigir dados enviados, etc. Aguardem. 

SUPORTE TÉCNICO:
o susto da conta!
Certidões de Registro Civil pela Internet? Acesse www.certidao.com.br

Entender o que significa o Suporte Técnico, cremos, você já sabe. Naquele momento no qual as coisas não funcionam,
um atendimento prestativo é o que salva.
Nós, da DeMaria, estamos sujeitos a
críticas, mas estamos sempre procurando aperfeiçoar o nosso atendimento, seja
ampliando os canais (como a sala de chat
pela internet) seja pela manutenção de
uma equipe preparada para atender os
clientes. E o trabalho é intenso, veja os
números do mês de janeiro de 2002:
Qtde ligações:
Tempo total:
Tempo faturado:
Tempo não cobr.:
Média diária lig.:
Média diária Sup.:

837
101
62
39
38
4

h 16 m
h 11 m
h 5 m
h 36 m

Entretanto, o grande dilema continua
sendo o que a Cleide, responsável pelo
Suporte, definiu como "Síndrome dos 3
dígitos". Esta síndrome acomete grande
parte de nossos clientes quando estes
recebem uma fatura de Suporte de valor
igual ou superior a R$ 100. Segundo
nossos estudos, o cliente acometido
deste mal não consegue analisar corretamente o Extrato que lhe enviamos, muitas vezes não leva em consideração a
quantidade de Suporte Técnico oferecido
sem cobrança e freqüentemente acomete-se de "amnésia invertida", concluindo
que a fatura de valor alto é uma constante
em nossa relação comercial.

Síndrome dos 3
dígitos na fatura de
Suporte: aparentemente insuportável.
Para tentar aliviar os clientes que de vez
em quando se apresentam com os sintomas da síndrome, resolvemos elaborar
um levantamento com 30 clientes, escolhidos aleatoriamente, sendo 15 considerados clientes antigos (mais de 3 anos
utilizando o DOC) e outros 15 mais novos. Do primeiro grupo somamos todas
as faturas de Suporte Técnico durante o
ano de 2001 (ano em que houve atualização de versão!), e do outro grupo analisamos as faturas de Suporte Técnico dos
12 primeiros meses de uso do nosso
produto. O resultado está descrito no
quadro da Figura 1. E podemos chegar
às seguintes conclusões:
(a)

O software DOC é um software de
baixo custo de propriedade, ou seja,
quem o possui gasta pouco de manutenção, pois o custo do suporte,
embora aparentemente alto, é pouco
usado devido a sua estabilidade;
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CLIENTES
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Média anual
Média mensal

MAIS ANTIGOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00
0,00
0,00
19,00
22,00
25,00
39,00
44,00
61,00
126,00
135,00
135,00
187,00
193,00
224,00
80,67
6,72

CLIENTES
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Média anual
Média mensal

MAIS NOVOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00
0,00
16,00
17,00
18,00
26,00
26,00
41,00
67,00
107,00
109,00
137,00
175,00
202,00
223,00

vem junto com a impressora. No disco 1
existe um programa que configura a impressora para imprimir no DOS. É necessário instalar um programa EPSON Remotel. Para instalar os utilitários, siga os
passos abaixo:
1.

2.
3.

77,60
6,47

FIGURA 1
4.

(b)

(c)

Cliente novos, ao adquirirem o produto, costumam gastar em média
menos de R$ 100 no primeiro ano a
título de Suporte. Provavelmente isso se deve à facilidade que o usuário sente para adaptar-se ao mesmo;
A continuidade do uso do programa
não impõe sobressaltos, já que a
média de gastos no primeiro ano é
semelhante à média nos anos seguintes, o que significa que não há
"surpresas esperando-o pela frente".

É por este motivo que alertamos os nossos clientes a analisarem o histórico de
nossa relação ao receberem uma fatura
de Suporte Técnico de valor superior a
R$ 100. Perguntem-se:


Fiz alguma mudança (de computador ou periférico) neste mês que resultou na necessidade de se reconfigurar o programa ?



Houve algum problema técnico com
o computador, o que ocasionou a
necessidade de se restaurar dados
e programa?



No caso anterior, minha cópia de
segurança estava íntegra, e eu tinha
vários conjuntos de cópia para me
precaver da falha de alguma?



Quando foi que recebi uma outra
fatura de Suporte Técnico?

Temos certeza que se vocês analisarem
estas questões, ficará fácil
entender o motivo das cobranças. O que não significa que estejamos imunes a
erros e insensíveis às críticas, que serão sempre bemvindas! 

Dicas do mês
138 Como verificar erros
no disco rígido (C:)
Ultimamente atendemos clientes que
estavam com alguns problemas no DOC
devido a arquivos danificados. Como
vimos anteriormente aqui mesmo no
doc:dicas, este tipo de problema pode
ocorrer por vários motivos, inclusive se o
seu micro estiver com o disco danificado.
Para verificar se existem trechos danificados (Bad Clusters) no disco rígido,
proceda da seguinte maneira: clique em
Iniciar, Programas, Acessórios e,
em Ferramentas
de
sistema,
escolha ScanDisk. Selecione o disco
rígido, habilite o teste Completo e clique
no botão Iniciar para rodar o programa. Caso os danos estejam em torno
de alguns Kbytes, dá para conviver com
eles. Se passarem de 1 MB, melhor
comprar outro disco enquanto é tempo,
pois o tamanho da área danificada tende
a crescer.

Introduza o Disco 1 do software do
driver da impressora em uma unidade de disquete.
Do prompt DOS, digite
A:\SETUP
<ENTER>
Selecione o nome da impressora na
janela Printer Model (modelo da impressora ) e pressione <ENTER>.
C:\EPUTIL aparece como diretório
predefinido.
Pressione <ENTER> novamente. O
utilitário EPSON Remotel é copiado
para C:\EPUTIL.

Para acessar o utilitário EPSON Remotel,
digite no prompt DOS: C:\PRNSET
<ENTER>. Siga as instruções contidas
na tela para usar este utilitário. No campo
CARACTER TABLE, selecione PC-860. E
selecione a opção SEND e em seguida
saia do programa e a impressora estará
configurada.

139 Como configurar a
impressora Epson
FX-880
Para configurar a impressora Epson FX880 você necessitará de um disquete que

Regis Tressado

Um serventuário prá lá de estressado!

Colaboração: Gilberto Motta Simões, Oficial do Registro Civil do 1º subdistrito de São José dos Campos/SP.
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