
خدمات کاراتر
دسترسی آسان تر
ارتباط نزدیک تر
پرتال مشتریان شرکت همکاران سیستم



پرتال مشتریان، درگاه کلیدی ارتباطی ما و شما و بستر اصلی ارائه خدمات همکاران سیستم 

است. با الگو گرفتن از روندها و تجارب برتر جهانی تالش کرده ایم در این درگاه هر آن چه سبب 

بهبود ارتباط ما و شما  می شود را به شیوه ای یکپارچه ارائه دهیم، تا بتوانیم در کنار درگاه های 

پرتال، خدمات  از طریق  نماییم.  را فراهم  نوینی  ارتباطی  تلفنی و حضوری، ساز وکار  تعاملی 

دسترسی  خدمات  و  کارشناسان  به  باالتری  سرعت  و  سهولت  با  می کنید؛  دریافت  غنی تری 

دارید؛ با حفظ ارتباطمان، از آخرین اخبار و تحوالت آگاه می شوید و ما نیز سریع تر از نظرات و 

بازخوردهای شما مطلع می شویم.

دریافت خدمات
• اعالم درخواست سرویس پشتیبانی

• رهگیری خدمات درخواست شده

• برقراری ارتباط با کارشناسان از طریق ارسال و دریافت پیغام 

• دریافت پاسخ سواالت عمومی از طریق چت

• گزارش گرافیکی خدمات دریافتی

• مدیریت قفل نرم افزار

سلف سرویس و یادگیری
• حل مسائل خود به وسیله راهکارهای پیشنهادی

• یادگیری و افزایش تخصص از طریق بانک دانش

خرید خدمات
• مشاهده پیشنهاد قیمت قرارداد پشتیبانی

• امکان پرداخت الکترونیک

• دریافت تأییدیه خریدهای انجام شده

• مشاهده جزئیات و تاریخچه مرتبط با قراردادهای امضا شده با همکاران سیستم

• امکان گزارش گیری از صورت حساب ها

ارتباط مستمر و به روز
• آشنایی با ویژگی های نسخه های جدید نرم افزارها

• اطالع از تازه های تکنولوژی

• اعالم میزان رضایت از خدمات دریافتی

• ارائه بازخورد

پرتال مشتریان
همکاران سیستم



اعالم درخواست
سرویس پشتیبانی

رهگیری
خدمات دریافتی

زمانی که شما درخواست سرویس خود را اعالم می کنید، به آن یک کد رهگیری تعلق می گیرد. 

شما می توانید از طریق پرتال مشتریان همواره وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری 

کنید و در صورت نیاز از طریق ارسال پیغام، با کارشناس پشتیبانی مرتبط شوید. پس از اتمام 

ارائه سرویس نیز، اطالعات سرویس های دریافت شده قابل مشاهده است و می توانید تائید 

پاسخ ارائه شده را اعالم و در صورت عدم تائید، آن را برای بررسی دوباره کارشناسان پشتیبان 

ارسال کنید.

اعالم  پرتال مشتریان  از طریق  را  درخواست خود  می توانید  پشتیبانی  دریافت خدمات  برای 

کنید. پس از ثبت درخواست، کارشناسان پشتیبانی همکاران سیستم در بازه کمتر از دو ساعت 

کاری برای پیگیری موضوع طرح شده با شما تماس خواهند گرفت. 

گزارش گرافیکی
خدمات پشتیبانی

به  را  دریافت شده  خدمات  گزارش  انتخاب،  قابل  بازه های  در  توانید  می  شما  بخش  این  در 

تفکیک سیستم و وضعیت آن ها مشاهده کرده و تصویر کاملی از درخواست های سیستم های 

مختلف خود داشته باشید.



سلف سرویس
اگر نیاز به دریافت سرویس پشتیبانی در خصوص موضوع خاصی داشته باشید، از طریق 

باکس جستجو در همان صفحه اول پرتال می توانید به دانش های مرتبط با آن در بانک دانش 

دسترسی پیدا کنید. موتور جستجوی ساده و پیشرفته بانک دانش به شما کمک می کند به 

سرعت پاسخ برخی از مشکالتی که در حین کار با نرم افزارها با آن مواجه می شوید را بیابید.

همچنین پرتال در هنگام ثبت درخواست سرویس پشتیبانی، راهکارهای مرتبط با موضوعتان 

ثبت  به  نیاز  بدون  را  خود  مسئله  می توانید  ترتیب  بدین  و  می دهد  پیشنهاد  شما  به  را 

درخواست و تماس با پشتیبانی حل نمایید.

یادگیری و
افزایش تخصص

برای  داده  رخ  مسائل  متداول ترین  نیز  و  نرم افزارها  از  استفاده  نحوه  به  مربوط  اطالعات 

مشتریان به همراه پاسخ آن ها در بانک دانش در اختیار شما قرار گرفته است. شما می توانید 

با مطالعه برترین و آخرین دانش های منتشر شده، دانش و تخصص خود را افزایش دهید و 

آسان تر و کاراتر از نرم افزارها استفاده کنید.

مزایای
بانک دانش پرتال

• با استفاده از بانک دانش، به منبعی 24 ساعته برای حل مسائل خود دسترسی دارید.
• با جستجو در بانک دانش، می توانید بدون معطلی پاسخ سواالت ساده  خود را دریافت نمایید.
• در  حال  حاضر بیش  از 3000 دانش، مبتنی بر تجربه چندین  ساله خبرگان پشتیبانی همکاران 

سیستم، در بانک دانش پرتال در دسترس شماست.

از نقاط قوت پرتال مشتریان، ارائه ی راهکار مرتبط در هنگام ثبت درخواست 
سرویس و استفاده از امکانات سلف سرویس پرتال است؛ به این ترتیب 
نگرانی ما از تاخیر احتمالی در دسترسی به کارشناسان پشتیبانی رفع 

شده است.

شاپور خندان
مدیر IT اداره کل منابع طبیعی استان گیالن



مدیریت
قفل نرم افزاری

برای تسهیل دسترسی شما به الیسنس های خریداری شده، امکان مدیریت قفل نرم افزاری 

شامل دریافت فایل قفل، تأیید نصب قفل و مشاهده نرم افزار ها و قفل ها در پرتال مشتریان 

فراهم است.

آشنایی با
نسخه های جدید

با نسخه های جدید نرم افزارها که به  منظور پاسخ گویی به نیازهای جدید و یا رفع مشکالتی 

تولید شده است، آشنا می شوید و اینگونه همواره می توانید متناسب با  نیاز خود از آخرین 

امکانات و ویژگی های افزوده شده نرم افزارهای همکاران سیستم بهره مند شوید.



عموما از پرتال مشتريان همکاران سيستم به  منظور رویت و مرور 
انجام شده، اعالم رضایت و بررسی اطالعات مربوط به  سرویس های 
نرم افـزارهای خریـداری شده و مدت قراردادهـای پشتیبانی نرم افـزارها 
تعريف  رابط  يک  سيستم ها،  از  هر يک  ازای  به  ما  می کنيم.  استفاده 
بررسی  خود  را  سيستم  همان  با  مرتبط  اطالعات  بتواند  تا  کرده ايم 

کند. در نتيجه مديريت سرويس ها نيز برایمان راحت تر شده است.

علی رجبی
مدیر IT گروه صنعتی نگین نادری

معرفی رابط
و مدیریت کاربران

افراد  شناسایی  هستند.  ارتباط  در  سیستم  همکاران  با  مشتریان  سازمان  از  مختلفی  افراد 

ارتباطی در سازمان مشتری برای همکاران سیستم اهمیت بسیاری دارد.  کلیدی این شبکه 

بدین منظور، جهت تسهیل و سرعت بخشی ارتباطات با مشتریان، نقشی در سازمان مشتری 

تحت عنوان "رابط" تعریف می شود. 

در پرتال مشتریان می توانید رابطین خود را به همکاران سیستم معرفی نموده و در صورت 

نیاز برای آنها حساب کاربری مجزا با سطوح دسترسی مشخصی تعریف نمایید. در این صورت، 

رابطین می توانند از کلیه امکانات پرتال مشتریان، متناسب با سطح دسترسی که شما برای 

آن تعریف می کنید، استفاده کنند. به عنوان مثال، می توانند درخواست سرویس ثبت کنند و 

یا دانش ها و مستندات آموزشی مورد نیازشان را با جستجو در بانک دانش پرتال یافته و از 

آن استفاده نمایند.

customers.systemgroup.net
 برای آشنایی بیش تر، به لینک پرتال مراجعه کنید



تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، کدپستی: 1994643515

تلفن فروش: 85۲۰- ۰۲1

info@systemgroup.net
 www.systemgroup.net

برای دریافت نسخه الکترونیک 
کاتالوگ اسکن کنید.


