
 آموزش ایجاد و پیگیری درخواست پشتیبانی توسط نماینده فروش:

 

 شوید و گزینه ورود به دفتر کار را بزنید. newshanik.irوارد سایت  ابتدا .1

 را انتخاب کنید. تصویر(در  2)عدد درخواست خدمات و پشتیبانی ← در تصویر( 1)عدد ، باید گزینه درخواست هاسمت راست پس از ورود به دفتر کاری، از منوی قرمز رنگ .2

 

 

و  در تصویر( 1)عدد درخواست پشتیبانی قرمز رنگ شما باید در این مرحله نوع درخواست را انتخاب کنید. برای ثبت درخواست پشتیبانی گزینه صفحه جدیدی باز میشود که .3

 انتخاب کنید. تصویر(در  2)عدد نوع درخواستاز منوی  گزینه مورد نظر خود رابرای سایر درخواست ها، باید 

 

 

برای تسریع در پیگیری و پاسخگویی، سعی  و تایپ کنید در تصویر( 1)عدد واضح در کادر توضیحات پس از انتخاب درخواست پشتیبانی، باید درخواست خود را بطور کامل و .4

و  در تصویر( 2)عدد را انتخابفایل مورد نظر  هنگام ثبت درخواست، ندات نیز بود،اگر نیاز به ارسال مست .نماییدکنید تمامی اطالعات مورد نیاز را در متن درخواست خود ذکر 

در غیر  را بزنید "بارگذاری"و  "انتخاب تصویر"باید هر دو گزینه حتماً دقت داشته باشید که برای پیوست فایل یا فایل ها، را بزنید.  در تصویر( 3)عدد سپس کلید بارگذاری

 را بزنید. در تصویر( 4)عدد . در نهایت گزینه ثبت درخواست(مگ 1 از کمتر)فرمت و حجم تصویر را کنترل کنید. و حتماً اینصورت هیچ فایلی پیوست نخواهد شد

 

 



پاسخ واحد پشتیبانی، گزینه مشاهده مشاهده وضعیت درخواست خود و بررسی شما میتوانید برای به شما نمایش داده میشود.  آن، کد رهگیری درخواستپس از ثبت  .5

 در جریان تمامی امور قرار بگیرید. تا کلیک کنید در تصویر( 2)عدد روی عبارت بررسی درخواسترا بزنید،  در تصویر( 1)عدد درخواست

 

 

 

از طریق منوی  باشد، درخواست به شما برگشت داده میشود و باید و یا نیاز به اطالعات بیشتری و واضح نباشد در صورتی که درخواست شما برای همکاران پشتیبانی مفهوم     .6

 تایپ در تصویر( 2)عدد مربوطهاطالعات مورد نیاز را در کادر در تصویر( را بزنید و  1)عدد ارجاع مجدد درخواستگزینه  ،که در همین فایل به آن اشاره شد مشاهده درخواست ها

.در تصویر( 4)عدد میتوانید برای پیوست تصویر و فایل هم استفاده کنید روش اینهمچنین از  .را بزنید در تصویر( 3)عدد گزینه ذخیره درنهایت .کنید

 

 

 گزینه و سپس در تصویر( 1)عدد پیوست هاد، گزینه از قسمت مشاهده درخواست، گزینه بررسی درخواست را انتخاب کنیاگر از طرف شرکت فایلی برای شما پیوست شد، باید  .7

کنید.  دریافتفایل مورد نظر را  زنید ورا ب در تصویر( 2)عدد دانلود

 
 



 

کنید میزان رضایتمندی خود از نحوه پیگیری را مشخص گزینه بستن درخواست را بزنید و ، میتوانید در راستای پیشرفت و ارتقای این فرآیند، کارپس از اتمام  صورت تمایلدر  .8

 و انتقادات و پبشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

 

 


