CIRCULAR N.º 39/22
Barcelona, 19 de octubre 2022

ASUNTO: INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE TELETRAMITACIÓN.

Estimado socio:
Hemos sido informados por la Subdirecció General de Gestió i Control de Joc i Apostes de una próxima
interrupción del servicio de teletramitación en los siguientes términos:

Senyors
Us informem que des de divendres, dia 21 d’octubre a les 20:00 hores, fins el dilluns 24
d’octubre a les 08:00 hores, hi haurà una interrupció de servei de TMAQ per tasques de
manteniment de servidors.
Us recomanem que planifiqueu els vostres tràmits de TMAQ per a fer-los efectius abans
d’aquesta aturada tècnica. Així mateix, no es podrà fer cap intent de tramitació durant aquest
interval de temps, ja que no es podrà garantir la conservació de dades o tràmits que
s’intentin realitzar.
Disculpeu les molèsties que aquesta millora en el servei us pugui ocasionar

Cordialmente.

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es donde estará actualizada toda la
información de utilidad para su empresa y/o en Twitter @andemarcat

CIRCULAR N.º 39/22
Barcelona, 19 d’octubre de 2022

ASSUMPTE: INTERRUPCIÓ DEL SERVEI DE TELETRAMITACIÓ.
Benvolgut soci:
Hem siguts informats per la Subdirecció General de Gestió i Control de Joc i Apostes d’una pròxima
interrupció de servei de teletramitació en els següents termes:

Senyors
Us informem que des de divendres, dia 21 d’octubre a les 20:00 hores, fins el dilluns 24
d’octubre a les 08:00 hores, hi haurà una interrupció de servei de TMAQ per tasques de
manteniment de servidors.
Us recomanem que planifiqueu els vostres tràmits de TMAQ per a fer-los efectius abans
d’aquesta aturada tècnica. Així mateix, no es podrà fer cap intent de tramitació durant aquest
interval de temps, ja que no es podrà garantir la conservació de dades o tràmits que
s’intentin realitzar.
Disculpeu les molèsties que aquesta millora en el servei us pugui ocasionar

Cordialment,

Li recordo la conveniència de consultar de manera periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on estarà actualitzada tota la
informació d'utilitat per a la seva empresa i/o en Twitter @andemarcat

