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راهنمای کاربری پرتال مشتریان

تهیه شده در واحد ابزار
بهمن ماه 1399

راهنمای کاربری پرتال مشتریان

تاریخ 1399/11/22 :

نحوه ورود به سیستم:

1
2
3

برای ورود نام کاربری و رمز عبوری را که از کسرا دریافت نموده اید وارد کنید.
در فیلدی که در تصویر باال با شماره  1مشخص شده نام کاربری خود را وارد نمایید.
در فیلدی که در تصویر باال با شماره  2مشخص شده رمز عبور خود را وارد نمایید.
در صورتی که مایل به مشاهده رمز عبور خود هستید بر روی چک باکس ( )check boxکه در تصویر باال با شماره  3و با نام
نمایش رمز عبور مشخص شده کلیک نمایید تا نمایش رمز عبور فعال شود.
پس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده برروی کلید ورود کلیک کنید.
در قسمت چپ در کادر آبی رنگ اخبار و اطالعیه های شرکت قرار داده می شود ,که با کلیک بر روی هر خبر می توان به لینک آن
وارد شوید.
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صفحه اصلی:
6

7
3
4
5
2
1

صفحه اصلی شامل سه بخش نمایش اطالعات و سر تیتر و نوار کناری است که در در ادامه به عناصر این سه بخش میپردازیم:
در بخش نوار کناری :
 .1دکمه تنظیمات  :با استفاده از این دکمه صفحه تنظیمات در محل نمایش اطالعات نمایش داده میشود
 .2دکمه اطالعیه ها  :به وسیله این دکمه صفحه اطالعیه های شرکت کسرا نمایش داده میشود در صورتی که اعالن جدید
و مشاهده نشده ای داشتید دایره قرمز در کنار آن ظاهر میشود.
 .3دکمه تیکت ها  :با زدن این دکمه گرید تیکت های کاربر جاری (در صورت دسترسی کاربر عادی) و تیکت کاربر جاری
و شرکت های زیر مجموعه (درصورت دسترسی کاربر مدیر) در قسمت بخش نمایش اطالعات به شما نمایش داده میشود
در صورتی که مانند تصویر باال روبروی این دکمه نقطه ای قرمز بود بدین معناست که تیکت هایی وجود دارد که منتظر
پاسخ شما هستند.
 .4دکمه گزارش امتیازات  :با زدن این دکمه در بخش نمایش اطالعات گرید گزارش امتیازات شما به تیکت ها مشخص
میشود.
 .5گزارش تیکت ها :این دکمه به منظور نمایش گرید وضعیت تیکت ها به کار میرود.
در بخش سر تیتر:
 .6نام کاربر و تصویر شما در این قسمت نمایش داده میشود که با بردن نشانگر موس بر روی آن نام کاربری رمز عبور
و دکمه خروج از سیستم به شما نمایش داده می شود.
 .7دکمه ثبت تیکت :با کلیک بر روی این دکمه صفحه ایجاد تیکت جدید باز میشود.
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گرید تیکت ها:

3

7
9

10

12

13

4

2

11

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت
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 .1خروجی اکسل  :با زدن این دکمه خروجی اکسل بر اساس اطالعات گرید جاری به شما داده میشود  .این بدین معناست که
اگر بر روی گرید فیلتر اعمال نمودید آنگاه خروجی اکسل شامل محتوی فیلتر شده شما است.
 .2وضعیت  :وضعیت تیکت را میتوان به وسیله این کومبو میتوان فیلتر نمود.
 .3شماره تیکت  :که یک تیکت خاص را به وسیله شماره آن میتوانید فیلتر کنید.
 .4از تاریخ تا تاریخ بر اساس تاریخ تیکت ها آن ها را فیلتر مینماید که با کلیک بر روی هر کدام از فیلد تاریخ ها صفحه
انتخاب تاریخ نمایش داده میشود  .در صورتی که بخواهید تیکت های روز جاری را مشاهده نمایید باید این دو تاریخ را
یکسان و برابر با تاریخ جاری قرار دهید.
 .5دکمه پاک کردن فیلتر که فیلتر را پاک نموده و گرید را باز نشانی می کند.
 .6دکمه جستجو که به منظور اعمال فیلتر بر روی گرید بکار میرود.
 .7موضوع تیکت که به وسیله نوشتن کلمه مورد نظر در آن تیکت هایی که در بر گیرنده عنوان تعیین شده است را برای شما
بر می گرداند.
 .8فیلد محصول برای فیلتر کردن بر اساس نوع محصول تیکت بکار می رود.
 .9فیلد کاربر برای فیلتر کردن بر اساس کاربر ثبت کننده تیکت بکار می رود.
 .10فیلد شرکت برای فیلتر کردن بر اساس شرکت ثبت کننده تیکت بکار می رود.
 .11فیلد نوع درخواست برای فیلتر کردن بر اساس نوع درخواست تیکت بکار می رود.
 .12شناسه تیکت در صورتی که به شکل ( )tck-4253باشد این بدین معنی است که تیکت به داخل کسرا منتقل نشده است .
 .13نام کاربر و نام شرکت الزاما نام کاربری و نام شرکت شما نیست  .در صورتی که شما دسترسی مدیر داشتید میتوانید تیکت
هایی که زیر مجموعه های شما زده اند را در این قسمت مشاهده کنید و نام کاربر و نام شرکت آن ها در این ستون مشخص
شده است .
 .14محصولی که برای آن تیکت زده اید را در این ستون میتوانید مشاهده کنید.
 .15ستون وضعیت تیکت ها  :این ستون وضعیت جاری تیکت را نمایش میدهد.
نکته بسیار مهم  :با کلیک بر روی متن شناسه یا کاربر یا شرکت یا موضوع یا محصول یا تاریخ ایجاد ,اطالعات اضافی و صفحه
تاریخچه از تیکت قابل مشاهده است.
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صفحه تاریخچه:
1

2
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این صفحه شامل دو بخش اطالعات اضافی تیکت (راست) و تاریخچه (چپ) است.
در بخش اطالعات اضافی تیکت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شماره تیکت با رنگ آبی و  #در کنارش مشخص میشود.
تاریخ ایجاد تیکت در این بخش مشخص میشود.
نام محصول تیکت جاری در این قسمت نمایش داده میشود.
وضعیت جاری در این فیلد مشخص میشود.
با زدن بر روی دایره با سه نقطه که در باالی صفحه است یکسری امکانات اضافی قابل مشاهده است که شامل :
کپی تیکت:با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای مانند ایجاد تیکت باز شده که حاوی اطالعات تیکت جاری است .
در این بخش موضوع تیکت و نوع درخواست و توضیحات کامل تیکت نمایش داده میشود.همچنین پیوست های تیکت در
بخش پیوست ها قابل مشاهده هستند که با کلیک بر روی آنها امکان دانلود آن وجود دارد.

در بخش تاریخچه:که خط زمانی پروسه درخواست و رسیدگی تیکت را مشخص می کند و در آن همواره جدید ترین وضعیت باال ترین
وضعیت است.
 .7عدد داخل پرانتز جلوی تاریخچه بیانگر تعداد پروسه های طی شده است.
در سمت چپ خط چین زمان در کنار هر نقطه زمان سپری شده از وضعیت قابل مشاهده است و در سمت چپ آن رویداد به
طور کامل شرح داده شده است.
 .8تغییر وضعیت در تاریخچه یک رویداد است که با تغییر وضعیت تیکت به تاریخچه آن اضافه میشود
اگر گفت و گو بین کسرا و مشتری صورت بگیرد به صورت (پیام از طرف {نام فرستنده پیام}) نمایش داده میشود در زیر
رویداد قرار می گیرد  .این بدین معناست که گفت و گو سبب رفتن به وضعیتی میشود که در باالی پیام مشخص شده است
مثال در اینجا پس از پیام پشتیبانی به تایید تیکت رفته است .
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نکته بسیار مهم  :در صورتی که تیکت در وضعیت منتظر تایید باشد آنگاه آیتم تایید و عدم تایید نمایش داده میشود  .و در صورتی
که در حالت منتظر تکمیل اطالعات باشد نیز صفحه تکمیل اطالعات نمایش داده میشود و شما متوانید متن مورد نظر خود را نوشته
و فرآیند را تکمیل کنید.

ایجاد تیکت و کپی تیکت :

1
2
3

4

صفحه ایجاد تیکت و کپی تیکت یکسان است با این تفاوت که کپی تیکت همانطور که در قبل گفته شد شامل اطالعات تیکتی است که
از روی آن کپی کرده اید .
.1
.2

.3
.4

کومبو محصول شامل محصوالتی است که برای شرکت شما تعریف شده است.
کومبو نوع درخواست نیز شامل موارد زیر است که باید بر اساس درخواست انتخاب شود.
درخواست پشتیبانی
درخواست تغییر شیفت
درخواست تغییر زیرساخت
درخواست قانون و فورمول کارکردی
کومبو میزان اهمیت نیز اولویت رسیدگی را مشخص می کند.
با استفاده از دکمه  choose fileفایل پیوست مورد نظر خود را می توانید انتخاب کنید.

در پایان بر روی گزینه ثبت کلیک کرده تا تیکت ذخیره شود.
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صفحه تنظیمات :
2

5

1

5

برای باز شدن صفحه تنظیمات بر روی چرخ دنده که در تصویر باال با عدد  1مشخص شده کلیک کنید تا صفحه تنظیمات را مشاهده
نمایید سپس بر روی کلید مورد نظر در نوار باالی صفحه با عدد  2مشخص شده تنظیمات کلیک کرده تا صفحه آن نمایش داده شود.
تنظیمات شامل موارد زیر است:

تغییر رمز عبور:
به منظور تغییر رمز عبور رمز عبور فعلی و رمز عبور جدید و تکرار رمز عبورخود را وارد نمایید.
در صورتی که بخواهید رمز را مشاهده کنید بر روی عالمت چشم کلیک کرده تا رمز را نمایش دهد.
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صفحه گزارش امتیاز:
2
1

3

4

هنگامی که در وضعیت تایید تیکت باشید با زدن دکمه تایید وضعیت تیکت به تایید شده تغییر می کند در این هنگام صفحه نظر سنجی
باز شده و شما میتوانید به رسیدگی انجام شده امتیاز بدهید .گزارش امتیازات در صفحه زیر قابل مشاهده است.

.1
.2
.3
.4

برای مشاهده گزارش تیکت ها ابتدا بر روی گزارش امتیاز ها در منوی راست کلیک کنید تا صفحه باال را مشاهده کنید .
خروجی اکسل  :با کلیک بر روی این گزینه می توانید فایل اکسل شامل گزارشات این گرید را دریافت نمایید.
امتیاز:هرچه تعداد ستاره ها بیشتر باشد امتیاز داده شده توسط کاربر بیشتر است.
چنانچه ستاره ها کمتر از  4باشد الزاما باید دلیل ذکر شود که در این قسمت مشخص می شود.
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صفحه گزارش تیکت :

2
3

1
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نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر
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نام کاربر

نام شرکت

نام کاربر

نام شرکت

4

5

6

این گرید مانند تیکت است با این تفاوت که اطالعات بیشتری به ما ارائه میدهد.
 .1برای ورود به این صفحه بر روی گزارش تیکت ها در منوی کناری کلیک کنید .
 .2این صفحه نیز مانند صفحه تیکت ها شامل خروجی به اکسل و فیلتر است با این تفاوت که برخی فیلتر ها را ندارد.
ستون وضعیت (که با عدد  3مشخص شده است) به معنی وضعیت تیکت در مرحله ای است که در ستون مرحله (که با عدد 4
مشخص شده است) می باشد.
ستون روز در وضعیت (که با عدد  5مشخص شده است) نمایانگر تعداد روز هایی است که تیکت در آن وضعیت متوقف شده تا
تغییر به وضعیت جدید.
روز از ایجاد (که با عدد  6مشخص شده است) مشخص می کند که چند روز از ایجاد تیکت گذشته است.
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