شماره :
تاريخ :
پيوست :

دستورالعمل های اجرایی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب لرستان
شرح خدمات اختصاصی
پیوست شماره یک :

خدمات متقاضيان و مشترکين :
پرتال خدمات مشترکين شامل عناوين خدمات احصاء شده آب و فاضالب به شرح ذيل:
 -1واگذاري انشعاب آب
 -2واگذاري انشعاب فاضالب
 -3پاسخ به استعالم
 -4تغيير کاربري انشعاب
 -5تغيير مشخصات ( نام ،آدرس و) ...
 -6تغيير واحد مسكوني
 -7تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب
 -8تغيير قطر انشعاب
 -9تفكيك کنتور
 -11تغيير مكان وسايل اندازه گيري
 -11آزمايش کنتور
 -12تعويض کنتور
 -13نصب سيفون اضافي
 -14قطع موقت و وصل انشعاب
 -15جمع آوري يا ادغام انشعاب
 -16صورتحساب مياندوره
 -17بررسي صورتحساب
 -18اعالم کارکرد کنتور
 -19مشاهده سوابق ( المثني و ) ...
 -21امكان پرداخت صورتحساب
 -21پيشنهادات ،انتقادات و بررسي شكايات

خدمات پيشخوان :
کاربران پيشخوان بر اساس سطح دسترسي تخصيص يافته قابليت استفاده از خدمات ذکر شده باال به اضافه خدمات ذيل را دارند :
 -1تصحيح قرارداد انشعاب
 -2صندوق پيام جهت تبادل

شماره :
تاريخ :
پيوست :
 -3جستجو و ويرايش درخواست (چنانچه درخواست توسط شرکت در مرحله عملياتي قرار نگرفته باشد)

مراحل انجام خدمات :
مراحل خدمت

عنوان خدمت



نمايش توافقنامه ارائه خدمت



دريافت کدملي  ،شماره همراه و شماره پرونده همسايه مجاور



دريافت اطالعات متقاضي در صورت عدم وجود ( در صورت وجود اطالعات در پايگااه داده اطالعاات
فقط نمايش داده مي شود )

واگذاري انشعاب آب



دريافت اطالعات تقاضا و ملك



دريافت فايلهاي مدارک شناسايي متقاضي و مدارک ملك



ذخيره و اعالم شماره پيگيري به متقاضي



پرداخت آنالين هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد دکنت جهت اقدام بعدي
نكته :در صورت ثبت ارزيابي به صورت خودکار بر اساس اطالعات همسايه مجاور درخواست محاسبه
شده و آماده پرداخت هزينه هاي انشعاب بصورت آنالين مي باشد .



نمايش توافقنامه ارائه خدمت



دريافت کدملي  ،شماره همراه و شماره پرونده آب



انتخاب نحوه پرداخت (نقد و اقاسط و تعداد قسط) و محاسبه بر اساس انتخاب انجام شده



ذخيره و اعالم شماره پيگيري به مشترک



پرداخت آنالين سهم نقدي انشعاب فاضالب



صدور دفترچه اقساط براي مشترک



نمايش اطالعات آخرين وضعيت اشتراک و آخرين قرائت



نمايش اطالعات صورتحساب هاي صادره و جزئيات آن



نمايش اطالعات وصولي



نمايش اطالعات فروش انشعاب آب و فاضالب و جزئيات آن



نمايش اطالعات اقساط آب و فاضالب



نمايش اطالعات خدمات پس از فروش



نمايش اطالعات آخرين صورتحساب



مشاهده و چاپ قبض المثني



نمايش اطالعات آخرين قرائت و دريافت رقم فعلي کنتور



نمايش صورتحساب آب بهاء صادر شده



چاپ يا پرداخت آنالين صورتحساب محاسبه شده


محاسبه سريع آب بهاء

نمايش اطالعات و دريافت رقم فعلي کنتور



نمايش صورتحساب آب بهاء صادر شده

پيگيااري درخواساات فااروش



دريافت شماره پيگيري



مشاهده آخرين وضعيت اقدام (در صورت صدور فيش نقدي به پرداخت الكترونيك هدايت مي شود )



دريافت شماره پيگيري



نمايش هزينه هاي انشعاب (محاسبه درخواست)

واگذاري انشعاب فاضالب

اطالعات اشتراک

سوابق اشتراک

آخاارين صورتحساااب(قبض
المثني)
تساااويه موقااات آب بهااااء
(صورتحساب مياندوره)

انشعاب
مشاهده هزينه هاي انشعاب

شماره :
تاريخ :
پيوست :

پرداخت آخرين صورتحساب

پرداخت هزينه انشعاب

پرداخت افساط آب و فاضالب

پاسخ به استعالم



نمايش آخرين قبض صادر شده



امكان پرداخت الكترونيك و صدور رسيد براي پرداخت صورت رفته



ورود شماره پيگيري



نمايش فيش هاي قابل پرداخت



پرداخت الكترونيك و ارائه رسيد دکنت به مشتري جهت اقدام بعدي



نمايش اطالعات اقساط آب و اقساط فاضالب



انتخاب اقساط جهت پرداخت



پرداخت الكترونيك و ارائه رسيد پرداخت



دريافت اطالعات مربوط به نامه دفترخانه اسناد رسمي



صدور استعالم توسط شرکت و ارائه استعالم به صورت الكترونيك ( در صورت نياز به کنترل اساتعالم
بر اساس شماره پيگيري درخواست قابل تطبيق در دفتر خانه مي باشد و در صورت نيااز مشاتري باه
دريافت اصل نامه مراجعه به امور مشترکين)

تغيير کاربري انشعاب

تغيياار مشخصااات (اصااالح
آدرس و نام )

تغيير واحد انشعاب

تغيياار ظرفياات قااراردادي
انشعاب

تغيير قطر انشعاب

تفكيك کنتور

آزمايش کنتور



دريافت اطالعات مربوط به درخواست تغيير کاربري



دريافت مدارک مربوط به تغيير کاربري



ثبت درخواست و ارائه شماره پيگيري جهت اقدام بعدي



پرداخت الكترونيك هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد پرداخت



اعمال تغييرات جديد در اطالعات اشتراک



دريافت اطالعات مربوط به تغيير مشخصات (نام ،آدرس )



دريافت مدرک مربوط به اصالح نام



ثبت درخواست و ارائه شماره درخواست جهت پيگيري



دريافت اطالعات مربوط به درخواست تغيير واحد



دريافت مدارک مربوط به تغيير واحد



ثبت درخواست و ارائه شماره پيگيري جهت اقدام بعدي



پرداخت الكترونيك هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد پرداخت



اعمال تغييرات جديد در اطالعات اشتراک



دريافت اطالعات مربوط به درخواست تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب غير خانگي



دريافت مدارک مربوط به تغيير ظرفيت قراردادي



ثبت درخواست و ارائه شماره پيگيري جهت اقدام بعدي



پرداخت الكترونيك هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد پرداخت



اعمال تغييرات جديد در اطالعات اشتراک



دريافت اطالعات مربوط به درخواست تغيير قطر انشعاب



دريافت مدارک مربوط به تغييرقطر



ثبت درخواست و ارائه شماره پيگيري جهت اقدام بعدي



پرداخت الكترونيك هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد پرداخت



اعمال تغييرات جديد در اطالعات اشتراک



نمايش توافقنامه ارائه خدمت



دريافت کدملي  ،شماره همراه و شماره پرونده اصلي



دريافت اطالعات تقاضا



ذخيره و اعالم شماره پيگيري به متقاضي



پرداخت آنالين هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد دکنت جهت اقدام بعدي



دريافت اطالعات مربوط به آزمايش کنتور



پرداخت بخشي از بدهي

شماره :
تاريخ :
پيوست :


اعالم هزينه خدمت



پرداخت آنالين هزينه خدمت



ثبت درخواست و ارائه شماره درخواست جهت پيگيري



دريافت اطالعات مربوط به تعويض  ،علت درخواست تعويض کنتور و آدرس



ثبت درخواست و ارائه شماره درخواست جهت پيگيري



دريافت اطالعات مربوط به تغيير مكان

تغيياار مكااان وسااايل اناادازه



ثبت درخواست و ارائه شماره درخواست جهت پيگيري

گيري

تعويض کنتور



بررسي امكان تغيير مكان توسط شرکت



اعالم هزينه هاي تغيير مكان و پرداخت انالين هزينه خدمت



دريافت اطالعات مربوط به سيفون



ثبت درخواست و ارائه شماره درخواست جهت پيگيري



بررسي امكان نصب سيفون اضافي توسط شرکت



اعالم هزينه هاي سيفون اضافي و پرداخت انالين هزينه خدمت



دريافت اطالعات قطع موقت و علت قطع موقت



ثبت درخواست و ارائه شماره جهت پيگيري هاي بعدي



دريافت اطالعات وصل انشعاب



پرداخت بدهي در صورت قطع بدليل بدهي



پرداخت هزينه وصل انشعاب



ثبت درخواست و اعالم شماره درخواست جهت پيگيري



ثبت اطالعات مربوط به قبوضي که نياز به بررسي دارند و علت اصالح صورتحساب



ثبت درخواست و اعالم شماره درخواست جهت پيگيري



ثبت اطالعات تاريخ و رقم فعلي کنتور

رقم قرائت



بررسي اطالعات از لحاظ صحت



ثبت درخواست  /کنترل قرائت

پيشااانهادات ،انتقاااادات و



ثبت اطالعات موضوع و توضيحات در خصوص شكايت  ،پيشنهاد و انتقاد



ثبت درخواست و اعالم شماره درخواست جهت پيگيري



دريافت اطالعات مربوط به درخواست تغيير ات انشعاب



ثبت درخواست و ارائه شماره پيگيري جهت اقدام بعدي



پرداخت الكترونيك هزينه هاي انشعاب و ارائه رسيد پرداخت پس از اعالم هزينه

نصب سيفون اضافي

قطع موقت

وصل انشعاب

اصالح صورتحسااب (بررساي
صورتحساب)
اعالم کارکرد کنتور و کنتارل

بررسي شكايات

تصحيح قرارداد انشعاب

اعمال تغييرات جديد در اطالعات اشتراک

شماره :
تاريخ :
پيوست :
پیوست شماره دو :
سامانه پیام کوتاه مشترکین بشرح خدمات پیوست :
 -1اتصال به پنل پيام کوتاه از طريق وب سرويس
 -2يكپارچه بودن سيستم امنيت سامانه با سيستم مشترکين و قابليت تعيين سطح دسترسي در سطح عمليات هر فرم
 -3تعريف چند الگوي ارسال پيامك بصورت همزمان بر روي رويدادهاي سيستم مشترکين با قابليت زمانبندي توليد و ارسال اطالعات و
تاريخ شروع و پايان
 -4تعريف چند الگوي ار سال پيامك بصورت همزمان بر روي رويدادهاي تهيه گزارش با قابليت زمانبندي توليد و ارسال اطالعات و تاريخ
شروع و پايان
 -5دسته بندي وضعيت ارسال پيام و امكان ارسال مجدد پيام هاي ارسال نشده
 -6مديريت ارسال پيام با قابليت تعريف تعداد تالش ارسال براي هر الگو در صورت ارسال نشدن پيامك
 -7تعريف الگوي دريافت پيامك و ارسال پاسخ خودکار بر اساس الگوي پاسخ پيام از اطالعات مشترکين بصورت بر خط ()Online
 -8تعريف عمليات خودکار بر روي اطالعات مشترکين بر اساس پيام دريافتي
 -9دسترسي به صندوق دريافت و مشاهده سوابق پاسخگويي و عمليات خودکار و مديريت پيام با عمليات دستي
 -11ارائه گزارشهاي مرتبط با اطالعات توليد شده و ارسال شده و پيام هاي دريافتي بر اساس شماره تلفن همراه و شماره پرونده
 -11داشبورد وضعيت ساماته ارسال و دريافت پيامك
 -12مديريت سرويس هاي مرتبط از طريق سامانه
 -13اعالم اطالعات ضروري به راهبر سيستم در صورت بروز اشكال و يا متوقف شدن سرويس ها

الگوهایی که می بایست در سامانه تعریف گردد :
 -1دريافت راهنماي خدمات قابل ارائه
 -2دريافت آخرين قبض
 -3دريافت اطالعات آخرين پرداخت و بدهي
 -4ثبت شماره تلفن همراه
 -5ارسال نشاني جهت اصالح
 -6اعالم دريافت قبض در موعد مقرر
 -7اعالم عدم قرائت کنتور
 -8اعالم شكايت از مامور قرائت
 -9اعالم شماره کنتور در سيستم
 -11ارسال شماره حساب ،شناسه  ،مبلغ فروش و خدمات پس از فروش پس از صدور فيش
 -11ارسال اطالعات درخواست تصحيح قرارداد ثبت شده توسط دفترپيشخوان

شماره :
تاريخ :
پيوست :
 -12ارسال اطالعات در خواست ابطال صورت حساب ثبت شده توسط دفترپيشخوان
 -13اعالم وضعيت در خواست هاي ابطال ثبت شده توسط دفتر پيشخوان
 -14ارسال قبوض آب بهاء صادر شده

شماره :
تاريخ :
پيوست :
پیوست شماره سه :
سامانه ارسال پیام از طریق کد دستوری ( )USSDبشرح خدمات پیوست :
 -1پرداخت
o

صورتحساب آب بهاء

o

حق انشعاب

 -2بدهي
o

مانده آب بهاء

o

اقساط آب و فاضالب

 -3صورتحساب
o

صورتحساب ميان دوره

o

اعالم کارکرد کنتور

 -4ساير
o

عدم چاپ صورتحساب

o

آخرين مصرف

