Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych „LanTech” za I półrocze 2012 roku.
Aby mieli Państwo pewność, że firma LANTECH dba o jakość świadczonych przez nas
usług, publikujemy aktualne „Wskaźniki Jakości Usług”. Dzięki nim zarówno Państwo, jak i
my sami widzimy, które elementy należy poprawić, a co funkcjonuje bez zarzutów.
1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:
Upływ czasu (w dniach) od momentu złożenia zamówienia na usługę do chwili
rozpoczęcia świadczenia usługi użytkownikowi
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci
USŁUGA

Dla 80% instalacji

Dla 100% instalacji

INTERNET

~1 dzień

~5 dni

2. Średni czas usunięcia awarii stałego łącza dostępowego.
Średni czas usunięcia uszkodzenia liczony jest od momentu otrzymania zgłoszenia
do momentu przywrócenia poprawnego działania usługi w tym poprawnych
parametrów technicznych.
Średni czas usunięcia awarii stałego łącza dostępowego.
USŁUGA

Dla 80% usterek

Dla 100% usterek

INTERNET

~6 godzin

~24 godziny

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii abonenckich
Liczba uszkodzeń określa liczbę zgłoszonych przez Abonentów uszkodzeń w tym
zaniżenia parametrów technicznych usług, zgłoszonych przez Abonentów.
USŁUGA

Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii abonenckich.

INTERNET

5,49

4. Skuteczność usunięcia uszkodzeń.
Skuteczność usunięcia uszkodzeń określa ile awarii udało się usunąć.
USŁUGA

Skuteczność usunięcia uszkodzeń.

INTERNET

100%

5. Wskaźnik reklamacji faktur
Wskaźnik reklamacji faktur określa ile reklamacji dotyczących wystawionych faktur
złożyli Klienci.
USŁUGA

Wskaźnik reklamacji faktur.

INTERNET

3

6. Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości zgłoszonych
awarii.
Ilość reklamacji usługi dostępu do sieci określa ilość złożonych przez Abonentów
reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług. Zgłoszenie awarii nie oznacza
automatycznego zgłoszenia reklamacji.
USŁUGA
INTERNET

Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości
zgłoszonych awarii.
0

7. Wskaźnik średnich opóźnień do klienta końcowego z routera brzegowego
Operatora LANTECH.
Na 10 000 pakietów wysłanych w kierunku urządzeń klienckich – średni czas
powrotu pakietu.
USŁUGA
INTERNET

Wskaźnik średnich opóźnień do klienta końcowego z routera
brzegowego Operatora LANTECH – czas w ms.
10ms

