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همکارانسیستمبادرکاهمیتخدماتپشتیبانیدرعملیاتروزانهمشتریان،اهدافزیررادنبالمیکند:

ارائه سریع  تر خدمات پشتیبانی
تماممشــتریانبهراحتیمیتوانندازراهپرتالمشــتریانوتلفن،ازخدماتپشــتیبانیهمکارانسیســتمبرخوردارشوند.
کاهشوســطح خدمــاتازراهدور،افزونبــررفعبهموقعنیازهایمشــتریان،هزینههایســفر)درونیابرونشــهری(را

بهرهوریسازمانشماوهمکارانسیستمراافزایشمیدهد.

بهبود کیفیت خدمات
اهمیتخدماتبهمشــتریاندرهمکارانسیســتم،مارابرآنداشــتتاســرمایهگذاریدرخورتوجهیبرایآمادهســازی
کیفیــتوافزایــشرضایــتمشــتریان،انجــامدهیــم.همکارانسیســتم زیرســاختهایالزمبهمنظــورخدمترســانیبــا
متناســبباITIL)بهترینروشجهانیمدیریتخدماتIT(وبابهکارگیریابزارمدیریتســرویس،بهدنبالاطمیناناز

کیفیتمطلوبهمهیخدمات،ازمرحلهاعالمدرخواستتادریافتنظرمشتریازخدمتارائهشدهاست.

انعطاف بیش تر در هزینه ی خدمات
همکارانسیستمبستههایخدماتیمتنوعیرابرایپشتیبانیازنیازهایمشتریانتدارکدیدهاست.پسازبررسینیازهای
کسبوکارشما،بستهیخدماتیباهدفبهینهشدنسرویسمتناسبباهزینهیپرداختی،بهشماپیشنهاددادهمیشود.

خدمات پشتیبانی همکاران سیستم در یک نگاه
تحویلآخریننسخهیسیستمها

پاسخبهنیازهایکاربردیسیستمی
پاسخبهنیازآموزشهایتکمیلیحیناستفادهازسیستمها

طراحیگزارشهاوفرمهایموردنیازکاربران
ارائهمشاورهیتخصصیبرایاستفادهیبهترازسیستمها 

بررسیتنظیماتپایگاهدادههایمشتریانبرایارتقایعملکردسیستمها

خدماتپشــتیبانیهمکارانسیســتمیکیازمراحلاصلیچرخهیحیاتمحصوالتوپلارتباطیپایدارمابامشــتریان
کاملترازراهکارهاوامکاناتنرمافزاریرابرای اســت.درهمکارانسیســتمتالشمیکنیمتابســترالزمبرایاســتفادهی
کشور،شناختفرآیندهای کسبوکارهای کنیمودراینمسیر،دانشوتجربهیسالهاارائهخدماتبه مشتریانفراهم
کشــور، کندگیجغرافیاییمشــتریاندرســطح کنارپرا گونودرکنیازهایمدیرانهرحوزه،در گونا کســبوکاردرصنایع

کاملوموثرباشد. کردهاستتاخدماتپشتیبانیهمکارانسیستم، کمک
افزونبرخدماتپشـتیبانیفنیازسیسـتمها،بابهرهمندیازنسـخههایبهروزشـدهینرمافزارهایهمکارانسیسـتم،به
کشـور،تنظیماتالزمبرایهماهنگیبااینتغییراتدرسیسـتمهای هنگامایجادهرگونهتغییردرقوانینجاریومالیاتی

کارشناسـانپشـتیبانیهمکارانسیستمبرایپیادهسـازیاینتغییراتهمراهشماهستند. شـمااعمالمیشـودو
کشــورفعالاســتوبــایکپارچگیزیرســاخت گســتردهیخدمــاتپشــتیبانیهمــکارانسیســتمدر22اســتان شــبکهی
کنونبیــشاز400 خدمــاتدرهمــکارانسیســتم،مشــتریاندرسراســرایــرانازیکزیرســاختمشــترکبهرهمیبرنــد.ا

کارشناسمتخصصپشتیبانیدرمرکزسرویستهرانوشرکتهایاستانیدرحالخدمترسانیبهمشتریانهستند.
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پرتال مشتریان
گستردهیپرتـالمشتریان،بینیازازتماستلفنی،خدماتموردنیازخودرادریافتمیکنید. بابهرهمندیازامکانات

 ارتباط تلفنی
بــــاتمـاستــلفنی،درخـواستخـودرابـــاهمکــــارانمــادرمیــــانمیگـذاریــــدوراهکـــــارموردنیــــازرادریـــافتمیکنید.

سرویس راه دور
کهنیازباشــد،همکارانمابااســتفادهازابزارهایریموت،مســئلهیشمارا بابهرهمندیازســرویسازراهدور،درمواردی

حلمیکنند.

حضوری
دراینحالت،نمایندهیهمکارانسیســتم،خدماتموردنیازراباحضوردرســازمانشــمابرآوردهمیکند؛افزونبراین،
کـارشناسـانمقیمهمکــارانسیستمدرســـازمانخـودبهرهمنـــدشــویــد. گــرتمایــلداشتهباشید،میتــوانیدازحضــور ا

حضوری سرویس راه دور ارتباط تلفنی پرتال مشتریان

خدمات عمومی

پاسخبهپرسشهایمتداولوارائهاطالعات

ارائهقفلنرمافزار

گزارشوضعیتخدمات ارائه

خدمات به روزرسانی

تحویلآخریننسخهیسیستمها

کاربران خدمات رفع مسائل پیش بینی نشده ی 

کاربردیسیستمی پاسخبهنیازهای

پاسخبهنیازآموزشهایتکمیلیحیناستفادهازسیستمها

خدمات ویژه 

کاربران طراحیگزارشهاوفرمهایموردنیاز

ارائهمشاورهیتخصصیبرایاستفادهیبهترازسیستمها

بررسیتنظیماتپایگاهدادهیمشتریانبرایارتقایعملکردسیستمها
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پاسخ به پرسش های متداول و ارائه اطالعات 
میتوانیدپاســخپرســشهایخوددرمواردیهمچوندسترســیبهاطالعاتدربانکدانشموجوددرپرتال،اطالعات
گونپرتال گونا عمومــیدربــارهیمحصــوالت،فرآیندهایفروش،اســتقراروپشــتیبانی،شــمارههایتماسوبخشهــای

کنید. مشتریانواخبارمنتشرشدههمکارانسیستمراازراهپرتالمشتریانیاتماستلفنیدریافت

ارائه قفل نرم افزار
درمواردیمانندتغییرســروریامشــخصاتسختافزاروبهروزرســانیبرخینرمافزارها،قفلنرمافزاردوبارهدراختیارشما

قراردادهمیشود.

ارائه گزارش وضعیت خدمات
رهگیریدریافتمیکنیدوتماماطالعاتمربوطهدرسیستمهای کد بههنگاماعالمدرخواســتســرویسموردنیاز،یک
همکارانسیســتم،ثبتمیشــود.پرتالمشــتریانامکانیدراختیارقرارمیدهدتاهموارهوضعیتدرخواســتســرویس
کارشناســان گرنیازباشــدباثبتعــدمتایید،درخواســترادوبارهبرای کنیــدیــاا راپیگیــریوســرویسدریافتــیراتاییــد

کنید. کلیمربوطبهخدماتخودرامشاهده گزارش پشتیبانیبفرستید.همچنیندرپرتالمشتریان،میتوانید

تحویل آخرین نسخه ی سیستم ها 
منظوررفعمشــکلیاپاســخگوییبهنیازیتولیدشــدهاســت،در کهبه درایــنخدمــت،جدیدتریــننســخهینرمافزاری

اختیارشماقرارمیگیرد.

پاسخ به نیازهای کاربردی سیستمی
درایـنخدمـت،ازراهپرتـالمشـتریان،تلفـن،سـرویسراهدوریـادرمواقـعالزمبـامراجعـهیحضـوری،بهنیازهاومسـائل

کاربرانپاسـخدادهمیشـود.

پاسخ به نیاز آموزش  های تکمیلی حین استفاده از سیستم ها
میتوانیــدازاطالعــاتمربــوطبــهنرمافزارهــاوشــیوهیاســتفادهازآنها،همچنیــنمتداولتریــنمســائلرخدادهبرای
مشــتریانبــههمراهپاســخهــریک،درقالببانــکدانشدرپرتالمشــتریانبهرهمندشــوید.بااســتفادهازایناطالعات
کنید.وگرنه،پسازآنکهموضوعرابا کارباسیســتمباآنهامواجهمیشــویدراحل کهحین میتوانیدبرخیازمســائلی
ثبتدرپرتالمشتریانیاتماستلفنیمطرحکردید،کارشناسانپشتیبانیپاسخگویشماخواهندبود.همچنینمیتوانیدبا
کاربرانخوددردورههایموسسهآموزشوپژوهشهمکارانسیستم،آموزشهایمدونیرادرارتباطبانرمافزارها ثبتنام

کنید. کاربرینرمافزارهاراحل کنیدوبااینشیوه،مسائلرایج کسب وراهکارهایارائهشده

کاربران  طراحی  گزارش ها و فرم های مورد نیاز 
گربهفرمهایاگزارشهایویژهاینیازداشتهباشید،کارشناسانهمکارانسیستم،ساختآنهارابرایشماانجاممیدهند. ا

ارائه مشاوره ی تخصصی برای استفاده ی بهتر از سیستم  ها 
گربهبهینهســازیشــیوهیاستفادهازنرمافزارهایاتغییرفرآیندهایداخلیسازمانخودنیازداشتید،همکارانسیستم ا
گون،مشــاورههایالزم گونا میتواندبااســتفادهازســالهاتجربهدرپیادهســازینرمافزارهاوراهکارهایفرآیندیصنایع

رابهشماارائهدهد.


بررسی تنظیمات پایگاه  داده ی مشتریان برای ارتقای عملکرد سیستم ها 
اینخدمتفنی،باهدفبهبودعملکردوپیشگیریازبرخیمشکالتپایگاهدادههاوبراساسدرخواستشما،ارائهمیشود.
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حضوری سرویس راه دور ارتباط تلفنی پرتال مشتریان

بسته پایه

بسته پرتال 
کاری)ساعت8-17( روزهای

بسته پرتال پالس
کاری)ساعت8-17( روزهای

بسته نامحدود
کاری)ساعت8-20( روزهای
روزهایتعطیل)ساعت9-14(

همچنینخدماتپشتیبانیپنجشنبههاازساعت8تا14ارائهمیشود.

بسته پایه
کارشناســانپشتیبانینیازندارید، کموکاربرانشــمااندکیانیمهوقتهســتندوبرایحلموضوعاتبه گرسیســتمها ا
میتوانیدبابهرهمندیازبانکدانشموجوددرپرتالمشتریانیاراهنماییهایارائهشدهازراهچت،نیازخودرابرطرف
کنیــد.همچنیــنبــههنگامبروزمشــکلبرایقفلنرمافــزارییانیازبهجابهجایــیاطالعات،بهخدماتقفــلنرمافزاردر

کنید. پرتالمشتریاندسترسیداریدومیتوانیدباتماسبارابطانخود،آخریننسخههاینرمافزاررادریافت

بسته پرتال 
باانتخاباینبســته،میتوانیدافزونبراســتفادهازخدماتبســتهپایه،باثبتدرخواســتهادرپرتالمشتریان،مسائل
کاریاستو کنید.زمانبررســیوارائهخدماتبهایندرخواســتهاازســاعت8تا17درروزهای ونیازهایخودرااعالم

گرفتهوبرایحلمسئلهاقداممیشود. کاربرمعرفیشدهتماس کثردوساعتپسازثبتدرخواستدرپرتال،با حدا

بسته پرتال پالس
باانتخاباینبسته،میتوانیدافزونبرخدماتبستهپرتال،ازامکانتماستلفنیبرایدریافتخدماتدروقتاداری

بهرهمندشوید.

بسته نامحدود
کاربرانســازمانتادیروقــتوحتیروزهای کارفــروشوتحویلمحصــولمداوماســت، گــرفعالیــتشــماتوقفناپذیــرو ا
کارحضوردارندونیازداریدحتیدرســاعاتغیراداریوروزهایغیرکاری کاری(درمحل غیرکاری)درقالبشــیفتهای
کنید،باانتخاباینبســته،افزونبردسترســیبهخدماتپایه،میتوانیدازبســتهویژه هــمخدمــاتپشــتیبانیدریافت

کنید. برایدریافتخدماتازراهپرتالمشتریان،ارتباطتلفنیوسرویسراهدورهماستفاده

کهبامشـورتهمـکارانما،بتوانیـدباتوجه شـیوههایارائـهخدمـاتدرهمکارانسیسـتمبـهگونـهایطراحـیشـدهاسـت
کانالهـای کاربـران،سـابقهیدریافـتخدمـاتووضعیـتمالـیشـرکت،سـبدمناسـبیازخدمـاترادرقالـب بـهتـوان

کنیـد. گـونانتخـاب گونا
بسـتهپایـه،خدمـاتاولیـهوضـروریمـوردنیـازمشـتریانراازدرگاهپرتالمشـتریان،فراهممیسـازدوالزماسـتمشـتریان
کننـد.همچنیـنمیتوانیـدمتناسـببـانـوعفعالیتهـایخود، متقاضـیدریافـتخدمـات،حتمـابسـتهپایـهراخریـداری

کنید. کانـالپرتـالمشـتریان،بـرایدریافـتسـرویس،دسترسـیبهتمـاستلفنیراانتخـاب جـدااز
انتخـابتعـداد بـه گزارشهـایمدیریتـیپرتـالمشـتریان،نسـبت بـابررسـیرونـددریافـتخدمـاتخـوددر میتوانیـد
کارشناسـان براسـاستشـخیص کنیـدودرطـولسـال اقـدام نیـازخـود مـورد کارشـناسمقیـم یـا روز( )نفـر/ مراجعـات

بهرهمنـدشـوید. نـوعخدمـاتحضـوری ایـن از یـادرخواسـتخـود، پشـتیبانی
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مر کز سرویس همکاران سیستم 
)همکـاران سیستم پنـاه غرب(

تهران،یوسفآبـاد،خیابـانابنسینا،نبشخیـابـان15/1،
ک20،طبقهسوم پال

تلفن:84205401)021(

ح های عمومی شرکت مدیریت طر
تهران،یوسفآبـاد،خیابـانابنسینا،نبشخیـابـان15/1،

ک24،طبقهدوم پال
تلفن:83382501)021(

شرکت همکاران سیستم آذربایجان شرقی
تبریز،خیابانامامخمینی،کویبزرگمهر،ششمشرقی،پالک8

تلفن:33363740)041(

شرکت همکاران سیستم اردبیل
ک کــری،خیابانفلســطین،پال اردبیــل،میــدانشــهیدبا

131،ساختمانمهر،طبقهدوم
تلفن:33521944)045(

شرکت همکاران سیستم اصفهان
اصفهان،خیابانتوحیدشــمالی،ســاختمانســلیمان،

طبقهپنجم،واحد14
تلفن:36269121)031(

شرکت همکاران سیستم البرز
کـرج،خیابـانشـهیدبهشـتی،میـدانسـپاه،ابتـدایبلـوار

جمهـوری،خیابـاننیلوفـر،شـماره5
تلفن:34484031)026(

شرکت همکاران سیستم خراسان رضوی
ک429، مشــهد،بلواروکیلآباد،بعدازپلســیدرضی،پال

ساختمانهمکارانسیستم
تلفن:36018430)051(

شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی
بیرجند،خیابانمعلم،خیابانفردوســی،مجتمعپارس،

طبقهاول
تلفن:32447893)056(

شرکت همکاران سیستم خوزستان
اهواز،امانیه،خیابانســقراطشــرقی،بینعارفوانقالب،

ک53،ساختمانآراد،واحد18 پال
تلفن:33369864)061(

شرکت همکاران سیستم زنجان
زنجان،غربشهرککارمندان،خیاباندهم،شماره3768

تلفن:33465684)024(

شرکت همکاران سیستم فارس
شیراز،بلوارمعالیآباد،نبشخیاباندنا،مجتمعهرمنور،

طبقهدوم
تلفن:36383240)071(

شرکت همکاران سیستم قزوین
ک11، قزویـــن،چهـــارراهولیعصـــر،خیابـــانتوحیـــد،پـــال

ســـاختمانهمـــکارانسیســـتم
تلفن:33353017)028(

شرکت همکاران سیستم مازندران
ــم،ســاختمان ــانمعل ــی،نبــشخیاب ــوارطالقان ســاری،بل

ســینا،طبقــهدوم
تلفن:33206801)011(

شرکت همکاران سیستم مرکزی
ک،خیابــان17متــریملــک،مجتمــعایرانیــان،طبقه ارا

پنجم،واحد11
تلفن:32213311)086(

شرکت همکاران سیستم هرمزگان
بندرعبــاس،بلــوارامــامخمینــی،بعدازچهــاراهنخــلناخدا
روبهرویآتشنشانی،ساختماناورست،طبقه4،واحد404

تلفن:33620353)076(

شرکت همکاران سیستم همدان
بلـوارمصیـبمجیـدی، ابتـدای بیمـه، میـدان همـدان،

مجتمـعنیـاوران،طبقـه5،واحـد21
تلفن:38222299)081(

کرمان شرکت همکاران سیستم 
کرمــان،بلوارشــهیدصدوقی،چهــارراهفیروزه،ســاختمان

رسالت،طبقهسوم
تلفن:32472199)034(

کرمانشاه شرکت همکاران سیستم 
کرمانشــاه،خیابــانمصــوری،حــدفاصلمیــدانفاطمیهو
ک85،ســاختمانتجاریواداری چهارراههاللاحمر،پال

محمد،طبقهچهارم
تلفن:37279460)083(

گلستان شرکت همکاران سیستم 
گــرگان،بلــوارناهارخــوران،باالتــرازعدالت60،ســاختمان

کارآفرین،طبقهچهارم
تلفن:32534010)017(

گیالن شرکت همکاران سیستم 
رشــت،خیابــانامامخمینــی)ره(،روبــهرویادارهتامین

اجتماعیشعبه2رشت،ساختمانسینا،طبقهچهارم
تلفن:33344305)013(

شرکت همکاران سیستم یزد
کوچـــه30، یـــزد،بلـــوارجمهـــوری،جنـــببانـــکملـــیغدیـــر،

شـــماره99
تلفن:35245091)035(

دفتر  پشتیبانی ارومیه
ارومیــه،بلــوارنبــوت،اولپــارکجنگلــی،مجتمــعآوا3،

طبقه5،واحد20
تلفن:33379938)044(

دفتر  پشتیبانی بوشهر
بوشــهر،فلکــهامــامخمینــی)ره(،ســاختمانآدینــه)زالی(،

طبقهپنجم،ساختمانسمتراست
تلفن:33531507)077(

کل کزاستانهاانجاممیشودو گروهدرتهرانومرا خدماتپشتیبانیهمکارانسیستمتوسطشرکتهایمنطقهای
کشور،آمادهاندتابراساس کارشناسانآموزشدیدهپشتیبانیهمکارانسیستمدرسراسر کشوررازیرپوششخوددارد.
کاربریسیستمهایهمکاران کارشناسانشمادررابطهبا نوعخدماتانتخابشده،بهپرسشهاونیازهایمدیرانو

کمترینزمانممکنمسائلحلشوند. کنندتادر کمک سیستمپاسخدادهو



دفتر مر کزی
شر کت  همکاران سیستم
تهران،خیابانولیعصر،باالترازمیدانونک،
خیابانعطار،پالک8،کدپستی:1994643615
تلفندفترمرکزی:83382001
تلفنفروش:8520
صدایمشتری:83382828

info@systemgroup.net
www.systemgroup.net


