آموزش ثبت و پیگیری تیکت
مشتریان محترم ایده گستران از این پس می توانند مشکالت و سواالت خود را از طریق سیستم پشتیبانی آنالین ایده گستران درمیان بگذارند تا در
کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برطرف گردد.
الزم به ذکر است که قبل از ثبت تیکت سواالت متداول را بررسی نموده و در صورتی که سوال شما دربین این سواالت وجود نداشت تیکت مربوطه
را ثبت نمایید.
کافیست وارد وبسایت ایده گستران شوید:
http://ideGostaran.com

برروی گزینه "ورود به سامانه پشتیبانی" کلیک نمائید.
در پنجره باز شده نام کاربری و گذرواژه ای که از طرف شرکت ایده گستران دراختیار شما قرار گرفته است را وارد نمایید( .لطفا در حفظ و نگهداری
آن کوشا باشید)

شماره صفحه 1 :از 3

دراین مرحله وارد سیستم پشتیبانی آنالین ایده گستران می شوید.

 .1مدیریت حساب کاربری
در اولین ورود به سیستم پشتیبانی آنالین الزم است که به بخش "مدیریت حساب کاربری" رفته و شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک
خود را تایید و درصورت نیاز ویرایش نمایید .قابل ذکر است که در صورت تایید ایمیل و نیز شمارهی موبایل و یا تغییر آن بعد از بررسی تیکت با
ارسال پیامک خودکار شما در جریان اتمام کار قرار خواهید گرفت.
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 .2ثبت درخواست جدید
برای ثبت درخواست پشتیبانی کافیست با انتخاب "ثبت درخواست جدید" وارد پنجره زیر شوید:

بخش مربوطه

را

جهت ثبت درخواست

از بین بخش های

(فروش ،مالی و پشتیبانی) انتخاب

می نمایید.

سپس در فیلد "موضوع" نرم افزاری که در ارتباط با آن به مشکل خورده اید را انتخاب می نمایید.
برای درج عنوان و توضیحات ،دقت داشته باشید که به صورت کامل و روشن درخواست خود را بیان نمایید تا در کمترین زمان ممکن
درخواست بررسی و برطرف گردد.
الزم به ذکر است که عنوان و توضیحاتی که کامل نبوده و اطالعات کافی را به بخش مربوطه منتقل نکند ،کنسل شده و جهت پیگیری
نیاز به ثبت مجدد تیکت با توضیحات کامل می باشد .بنابراین به صورت کامل و جامع توضیحاتی از مشکالت مشاهده شده در نرم
افزار را قید نمایید و در صورت نیاز در بخش تیکت های ثبت شده به قسمت ارسال پاسخ رفته و تصویری از مشکالت مشاهده شده
را ارسال نمایید .درصورت مشاهده هرگونه پیام یا خطا متن پیام و یا تصویر آن را ارسال نمایید.
در پایان با زدن "ساخت تیکت" درخواست شما ثبت می گردد.
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 .3تیکت های ثبت شده
لیست تیکت های ثبت شده را می توانید از منوی "تیکت های من" مشاهده نمایید.

درصورتی که موارد اعالم شده برطرف شده است و نیاز به پی گیری درخواست را ندارید می توانید با انتخاب
شده را ببندید .قابل ذکر است که بعدازبستن تیکت ،امکان ارسال پاسخ برای آن را ندارید.
جهت مشاهده مکاتبات و ارسال پاسخ میتوانید با انتخاب

در ستون عملیات ،تیکت ثبت

وارد اطالعات تیکت مربوطه شوید.
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در این قسمت شما می توانید مشخصات تیکت را مشاهده نمایید .با انتخاب محتوای تیکت عنوان و توضیحاتی که برای تیکت ثبت کرده اید نمایش
داده میشود .برای ارسال پاسخ به پشتیبان مربوطه کافیست برروی کادر ارسال پاسخ کلیک نمایید .دراین قسمت امکان ارسال تصویر نیز وجود
دارد.
برای مشاهده مکاتبات صورت گرفته به قسمت مکاتبات تیکت مراجعه نمایید.
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