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 با عرض سالم و وقت بخیر

 

پلتفرم تیکتینگ سوپهر گسوتر راهکار جاما ارتباد ور و   بر و احتراما با توجه به مذاکرات صوورت گرفهه 
 کروه است.سازمانی شما را به منظور ارتقا سطح کیفی پاسخگویی   افزایش رضایت مخاطبین شما ارائه 

  با ارایه   بووهراهکاری جاما به منظور مدیریت ورخواسووت  سیییسییتم یت ریت تیکتینگ سییپهر گسییتر

را ساوه   سریا میکند از این ر  با بررسی نیازمندی  ها راهکاری هوشمند ر ند پیگیری   اجرای ورخواست 

ه اند پی بروه اید   با  های سوازماو ها   ممموعه هایی که به سویسوتد مدیریت ورخواسوت ها نیاز واشوه

سوا  سوابقه ور خدمت   5تولید محصوولی بویی   خقاانه به عنواو یکی از شورکت های مبتبر با بیش از  

 مشتریاو گرایی خوو هستید .

  

 برخی از یشتریان که افتخار همکاری با انها را داشته ایم

 سازماو نوسازی مدارس ایراو

 یگانه شرکت نتورک مارکتینگ سفیراو 

 شرکت مهفا 

 شرکت پدیده نگار نوین 

 شرکت گستر پویا غرب 

 شرکت آرماو سقمت پایا

 .شرکت ویگر که به صورت ابری از  خدمات این سامانه استفاوه میکنند 100  بیش از 
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 پلتفرم تیکتینگ سپهرگسترو ژگی های پیشنهادی 

 ارتباطات ور و سازمانی   بر و سازمانی امکاو استفاوه ور انواع سیستد های پشتیبانی    .1

   ل یم ی  ا لی موبا قی از طر کت یت طرفینبه  کت یت ت ی ضب  رییتغ  یرسان اطقع .2

 امکاو استخراج انواع گزارشات با همه شاخص های مورو نیاز جهت جستمو   .3

 امکاو تبدیل نهایج فیلتر ها به لیست   خر جی اکسل  .4

 گرفتن شرایط مشخص به منظور نمایش ر ی نمووار بر اساس  ضبیت امکاو نمایش تیکت ها با  ور نظر   . 5

 رابط کاربری ساوه   یاوگیری آساو   .6

 ور فهرست مدیریت   کاربر  ز یبسهه شده به صورت رنگ متما  یها کت یت  ش ی  نما   کت یبستن ت امکاو .7

 با ارسا  پاسخ جدید ر ی تیکت بسهه    کاربر  ریبسهه شده توسط مد  کت یت ییبازگشا امکاو .8

   ارتباد آنها با سیستد تخصیص   ... ( به صورت نامحد و ی مال ت،یر یمخهلف ) فر ش، مد  ی وپارتماو ها ف یتبر .9

 سیستد تخصیص ادرتمند   امکاو تخصیص تیکت ها ور تید ها یا ورپارتماو های مخهلف  .10

 ارارواوهای مرتبط (   –امکاو تبریف پارامترهای متفا ت هنگام تخصیص از ابیل ) فرم سفارشی  .11

 امکاو ارجاع تیکت ها به صورت خووکار به تید های با حمد کاری کمتر البهه مرتبط با نوع تیکت  .12

 تید مرتبط سیستد تخصیص تیکت بر اساس پرسش   پاسخ   پروازش نهایج به منظور هدایت   ارجاع خووکار به  .13

سیستد تخصیص بر اساس ارارواوهای مخهلف   امکاو ایماو تیکت بر اساس ارارواو های از ابل تبریف شده   .14

 )اابل استفاوه ور امور خدماتی با وریافت  جه از کاربر(

 امکاو و  طرفه ایماو تیکت به صورت و طرفه از کاربر به کارشناس   از کارشناس به کاربر  .15

، ورجه اهمیت   وهها  ارسا   خیتار  ، د اژه یکل ، ارسا  کننده بر اساس پارامترهای  ادرتمند  گزارش ساز  لتریف .16

 پارامتر کاربروی ویگر که توسط مدیر سیستد به عنواو فرم ساز   فیلدسفارشی تبریف شده است. 

  لی فا ی باال ت ی  امن ییچندتاتکی    صورت کشیدو   رها کروو یا گرفتن عکس از به  به صورت  وست یپ  لیفا ارسا  .17

 از ارسا  کننده   ری غ  یبرا دیمسهق نکی شده   عدم اجازه وانلوو   مشاهده توسط ل  وست یپ یها

 با ظرفیت هزاراو ترابایت  Object Storageامکاو آپلوو فایل های پیوست شده به سر ر ذخیره سازی از نوع  .18

   موبایل فرندلی  UI/UXاز  ی  کاربرپسند، برخوروار   دیجد   یطراح  .19

   ت یری وپارتماو ها توسط مد ی ساز   رفبا ی فبا    غ امکاو .20
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 تیکت ها   وریافت فهرست تیکت ها   ی گانیبا امکاو .21

   موارو ولخواه    ور حا  پیگیری ( –مبلق  –نگهداشهه شده  –بسهه  –امکاو تغییر  ضبیت تیکت ها )باز  .22

 همراه پر سه تایید شماره موبایل یا ثبت نام از ر ی سایت به  ری توسط مد ستدیکاربراو س  ت یعضو .23

   سرعت باال  ییکارابا ادرتمند  ی واوه ا گاه یپا .24

 اینترانت بر بستر واکر  –اینترنت  –برخورواری از زیرساخت های به ر ز جهت نصب   اسهقرار ور محیط های لوکا   . 25

  اابل انتشار ور حساب کاربری اعضا   نمایش    خووکار به سواالت پر تکرار  ییوانش جهت پاسخ گو گاه یپا .26

 راهنمایی مرتبط با موضوع تیکت ابل از اینکه کاربر نسبت به ارسا  تیکت اادام نماید. 

 API    امکیارسا  پ قیاز طر کت یت ماویا ت یاابل .27

 امکاو تبریف شرکت ها   تخصیص کاربراو به شرکت   ارسا  تیکت به شرکت   .28

   امکاو جستمو بر اساس برچسب  کت یت یورج برچسب ر  امکاو .29

 امکاو جستمو تیکت ها به همراه  ضبیت آنها ور حساب کاربری   .30

 برخورواری از سیستد سلسله مراتبی گر ه ها   ارجاع   مدیریت تیکت ها توسط  احدهای باالوستی   .31

 هر پاسخ مدیر   متن ثابت ور باال   پایین   کارشناسامضا مربود به هر   ف یتبر  امکاو .32

 تا زماو مبین  اشتباه مکرر رمز   ر و  ور هنگام    ر و به سیستد یمبلق ساز  .33

   اابلیت جستمو ور آنها  وانش گاهینامحد و مقاله ور پا  ماویا .34

 به منظور افزایش سطح امنیت حساب کاربری  ت یور صورت عدم فبال ستدیخر ج خووکار از س .35

از نرخ رضایت مندی بر اساس نظرسنمی   وریافت ولیل   نمایش نظر سنمی ها ور   یگزارشات آمار  افت یور  .36

از کل تیکت   5تا  1 ضبیت رضایت بر اساس میانگین     KPIمدیریت به صورت تکی   نمایش نموواری   وریافت 

 به منظور پیگیری مدیریت از افراو ناراضی 

 پاسخ  نیانگیپاسخ واوه   زماو م ی ها کت یکل تبر اساس تبداو  کارشناس  ییمربود به نرخ پاسخگو  گزارش  .37

 ی ارسال یها  کت یعملکرو کاربراو بر اساس تبداو ت گزارش  .38

 کارشناس ها     یت یری مد ی جهت  ر و به حساب کاربر  ی امکیپ  ی  اطقع رسان گزارش  . 39

 مدیراو   کاربراو   ی  الگ  ر و به حساب کاربر گزارش  .40

   ارسا  همزاو برای چند نفر  کت یبووو ت رنده یاز چند گ  یبان یپشت .41

   راوی  مد کارشناس یبرا  یاطقع رسان ی ها ام یور ارسا  پ  دی  سف  اهیس  ست یل  ماویا ت یاابل .42
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   امک ی  پ لی می ور ارسا  ا یسرعت   حذف کند   ش یبه منظور افزا  ل یم ی  ا امکیصف ارسا  پ  ستدیس .43

 ور پنل مدیریت   جهت استفاوه ممدو  گزارش های ولخواه ها   لتریف ی ساز  ره ی ذخ ت یاابل .44

 به منظور افزایش سرعت کارکرو  کارشناساز طرف  کت یارسا  پاسخ به ت  یآماوه برا  امی  ورج پ ف یتبر .45

   ت یبر اساس سطح اهم SLA  ت یری   مد ف یتبر .46

 ور حل تیکت  SLA  گزارش خسارت    محاسبه .47

 ساالنه    –هفهگی  –بر اساس ر یه های تکرار پذیر ر زانه  کت یت یر ی گی  تکرار پ  یاوآ ر ی  ستدیس .48

 امکاو ارسا  تیکت ها به همراه لیست  ظیفه توسط کارشناس  .49

 تنظیمات متبدو ور نمایش تیکت ها   نمایش نام کاربری کارشناس ور سمت کاربر  .50

   ارارواو محصو  یا خدمات ای س یسر    ایبر اساس پر ژه    کت یت ماویا .51

 ور سیستد تخصیص  مخهلف  کارشناس یها دیارارواوها به ت  یها بر اساس گر ه بند کت یت افت یور  کنتر   . 52

 باز( یها کت ی)ت یحمد کار  نیبر اساس کمتر  ی بانیمخهلف پشت یها دی به ت کت یخووکار ت  صیتخص .53

 کارشناس ها به  صیبه عنواو نقش   تخص ریتوسط مد مورو نیاز  ی سطوح وسترس   ماویا .54

 ور پشخواو شخصی   بسهه  - ها باز   کت یتبداو ت -  ی ارسال یها  کت یکاربر از تبداو ت  ت یخقصه  ضب نمایش  .55

 ل یموبا  امکیرمز عبور با استفاوه از پ یاب ی  باز   ی ر و به حساب کاربر  امکاو .56

 کاربر توسط کارشناساو  از نگاه  یمخف یخصوص   امیورج پ امکاو .57

 کاربر   حذف خووکار آنها ببد از بستن تیکت امکاو ارسا  اطقعات محرمانه از سمت  .58

ساعت وات  .. جهت اجرای  ظایف خووکار مانند   –ماه   –هفهه  – امکاو اجرای عملیات زمانبدی شده ور ر ز  .59

 ارجاع تیکت های یک گزارش خاص یا بستن آنها  ... 

60.  

 

 


