ISPCare
دليل استخدام مدير النظام
أتمتة سير العمل  -التشتراكات

مقدمة
يسمح نظام  Ispcareبأتةتة عمليات إدارة التشتاكات الاصة بتشتكي الوزود ابةتداء بعملية إضافة التشتاك وكافة الاراحل الةتعلقة با وصولل
إل عمليات تعديل مموعات التشتاك وإلغاء وإعادة تفعيل التشتاك .وفيما يلي أهم اليوزات القدمة ف النظام لتةتة سي العمل:
 امكانية تديد صلحيات مةتلفة لةتغيي حالة التشتاك ،أو تعديل معلومات التشتاك ،أو تميل وثائق على التشتاك بالنسبة
للموظفي وكذلك المار بالنسبة لنقاط البيع مع امكانية تديد أعلى حالة مةتابعة يكن لنقطة البيع نقل التشتاك إليها.
 مةتابعة التشتاك للوزبون مةتاحة من خل ل رابط عام من خل ل صفحة التشتكي  selfcare.ispsite.comول يةتطلب اسم
مسةتخدم وكلمة مارور وإنا رقم التشتاك فقط.
 أتةتة كاملة لعملية التشعارات خاصة بكل نوع من أنواع الدمات.
◦ يكن تعاريف اتشعارات خاصة بالوزبون صاحب التشتاك تصله وفق أحد تشكلي أو كلمها )رسالة قصية أو رسالة باريد
الكتون .(.وذلك عند القيام بكل عملية تغيي لالة للتشتاك أو تعديل على أحد بياناته وذلك من تطبيق "إتشعارات التشتاك"
من خل ل واجهة الدارة.
◦ يكن تعاريف اتشعارات خاصة بوظفي التشاركة أو أي عنوان باريد الكتون أو موبايل ليةتم إرسا ل نفس اتشعارات الوزبون أو
إتشعارات أخارى خاصة بالوظفي عند كل عملية تغيي لالة التشتاك ،مثل إتشعار بقبو ل طلب اتشتاك أو إتشعار بةتحويل
اتشتاك إل فعا ل.
 أتةتة إدارة الوثائق الطلوبة :يسمح النظام بةتحديد الوثائق الطلوبة ف كل مارحلة من ماراحل التشتاك ،ويطلب تميلها قبل قبو ل
تغيي حالة التشتاك ف حا ل ت تعاريف هذه الوثائق ،يةتم تعاريف الوثيقة الطلوب باسها ونوع اللف ويكن تديد المجم القصى
للملف.
 أتةتة عملية توليد الوثائق الاصة بالتشتاك :يكن ف أي مارحلة توليد وثائق خاصة بالتشتاك عن طاريق تديد قوالب خاصة با
ضمن واجهة الدارة وتصبح الوثيقة مةتاحة للةتحميل والطباعة من واجهة مديار النظام أو نقطة البيع.

أنواع التشتراكات
يةتم تييوز التشتاكات بسب نوع الدمة ول يكن وفق الةتصميم الال للنظام أن يلك التشتاك أكثار من نوع خدمة ،والدمات الةتاحة حاليال
هي:


اتشتاك عمومي :يقدم خدمات انتنت وباريد الكتون وحساب ) FTPاخةتياري(.



اتشتاك  :ADSLيقدم خدمات  ADSLوباريد الكتون وحساب ) FTPاخةتياري(.



اتشتاك اسةتضافة :يقدم خدمات السةتضافة بأنواعها :اتشتاكية ،مدمات افتاضية ،مدمات اسةتضافة مكانية )مؤجارة ،مصصة(.



اتشتاك بتشهادة رقمية



اتشتاك بدارة مؤجارة

دورة حياة التشتراك
يار التشتاك بكافة أنواعه ضمن الاراحل الةتالية:
 بالنةتظار :يب أن تكون معلومات التصا ل ف هذه الارحلة مةتوفارة.
 مقبو ل :تت ماراجعة التشتاك من قبل الوظف السؤو ل والوافقة على البدء ف تنفيذ عملية التشتاك بعد توفار الةتطلبات الفنية مثل
توفار بوابة بالنسبة لدمة الـ  ADSLوتوفار الخدم الضيف بالنسبة لدمة السةتضافة ،وابةتداء من هذه الارحلة يقوم النظام بإنتشاء
حساب مال.
 قيد الةتحضي :تةتضمن اسةتكما ل السةتندات إن كانت مطلوبة ،وتسديد تكاليف أجور التكيب على الساب الال ،وقد يةتم
ارسا ل التشعارات لقسم مةتابعة الةتحضي أو ارسا ل اتشعارات للمتشتك ف هذه الارحلة تفيد باسةتلم الجور وتقييدها على الساب
الال الاص بالتشتك.
 قيد العداد :تةتضمن ماراحل تنفيذ الدمة وهي تةتلف بسب نوع الدمة .وقد تةتطلب بعض السةتندات قبل البدء.
 جاهوز للتكيب :تعن أن التشتاك جاهوز من الناحية الفنية ،ويةتم ف هذه الارحلة اسةتكما ل عملية الةتفعيل الفعلية على الخدمات
السؤولة عن الدمة الطلوبة ؛ مثل اضافة اسم السةتخدم إل مدم  RADIUSأو إضافة صندوق باريدي إل مدم البيد أو إضافة
الوقع على الخدم السةتضيف وذلك بسب نوع الدمة .يبدأ الساب الال والفوتارة الدورية من تاريخ هذه العملية ،وبالةتال يب
عدم بقاء التشتاك ف هذه الالة لدة طويلة وإنا نقله إل الالة الةتالية.
 غي جاهوز للتكيب :تعن أنه تعذر تسليم الدمة للوزبون.
 ناح :تعن أنه ت تسليم الدمة للوزبون والةتأكد من عملها ،وقد تةتضمن ارسا ل التشعارات الناسبة للمتشتك
 قيد اللغاء :هي حالة وسيطة قبل اللغاء تةتمثل بإعطاء فتة ساحية للمتشتك الذي قد يارغب ف إعادة تفعيل التشتاك.
 ملغى
وهذه الاراحل متشتكة بالنسبة لكل الدمات ،ولكن مارحلة قيد العداد تةتلف باراحل فارعية بسب نوع الدمة ،وهو ما سنأت على تفصيله
أدناه

وفيما يلي تفصيل الاراحل بسب نوع الدمة
المرحلة
بالنتظار

نوع الخدمة ADSL

تشرط البدء



الةتحقق من صحة البيانات الدخلة

النتيجة



إنتشاء اتشتاك بالة :بالنةتظار

تشرط البدء



طلب تميل السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام
الةتحقق من توافار البوابة الطلوبة بسب القسم



حمجوز البوابة لصال التشتاك
انتشاء الساب الال ،حالة الساب" :موقف التشتاك قيد العالة"
تويل حالة الدمة إل :بوابة ممجوزة
معالة التشعارات العرارفة مسبقال



طلب تميل السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام
الةتحقق من كفاية الارصيد



مقبول

النتيجة





قيد التحضير

تشرط البدء



النتيجة



تعبئة الارصيد من بطاقات مسبقة الدفع لتشحن الارصيد ف حا ل كان التشتاك يمل هذه
العلومات ،وذلك عند قبو ل اتشتاكات من واجهة الطلبات العامة.
إضافة قيد مال” :أجور تاركيب مانية” ف حا ل كانت عملية التشتاك تندرج ضمن
التشتاكات الانية
معالة التشعارات العرارفة مسبقال
تويل حالة الدمة إل :بوابة مباعة



طلب تميل السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام
إعادة الةتحقق من كفاية الارصيد



نقل حالة الدمة إل:
◦ إل إدارة العطيات
◦ ف إدارة العطيات
◦ إل القسم للمجمبة
◦ ف القسم للمجمبة
معالة التشعارات العرارفة مسبقال
تويل حالة الدمة إل "إل إدارة العطيات"



الةتحقق من وجود رقم البوابة ف معلومات التشتاك
طلب تميل السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام



ف حا ل وجود مموعة إعداد ف معلومات التشتاك ،تنفيذ عملية العداد وإدخا ل الفاتورة
الناتة عن عملية العداد إل الساب الال
ف حا ل عدم وجود مموعة إعداد ف التشتاك ،إضافة فاتورة إل الساب الال بسب
قيمة إجور التكيب العرارفة ف مموعة التشتاك.
م
العملية الالية الدخلة إل البيان الال والناتة عن إصدار الفاتورة تكون باسم :أجور تاركيب،
ف حا ل كان الطلب عن طاريق نقطة بيع يةتم إضافة العمولة على أجور التكيب لنقطة البيع
وفق القيمة الددة ف تعاريف مموعة العداد ،أو القيمة الددة على كل طلب ADSL
ف تعاريف نقطة البيع ف حا ل عدم وجود مموعة إعداد.
إضافة فاتورة تةتمة التشهار تةتضمن قيد مال بقيمة اليام الةتبقية من التشهار أو بقيمة صفار
حسب إعدادات النظام ،ويكون اسم العملية :مطالبة تشهار أو تشهار مان القيمة 0





تشرط البدء



النتيجة
قيد الدعداد




تشرط البدء



النتيجة



جاهز للتركيب







إضافة اسم السةتخدم وكلمة الارور إل بيانات مدمات الةتوثيق  Radiusوالبيد اللكتون
ومدم نقل اللفات  FTPبسب تعاريف مموعة التشتاك .تةتم العملية عب طلب إعداد
يظهار ف تطبيق "قائمة العداد"
معالة التشعارات العرارفة مسبقال
تويل حالة الدمة إل :بوابة جاهوزة

تشرط البدء



معالة السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام

النتيجة



معالة التشعارات العرارفة مسبقال
تويل الساب الال إل حالة :موقف – السبب غي جاهوز للتكيب
تويل حالة الدمة إل :بوابة غي جاهوزة

تشرط البدء



معالة السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام

النتيجة



معالة التشعارات العرارفة مسبقال
تويل حالة الدمة إل :بوابة فعالة

تشرط البدء



معالة السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام

النتيجة



تويل الساب الال إل حالة :موقف – السبب قيد اللغاء
معالة التشعارات العرارفة مسبقال

تشرط البدء



معالة السةتندات الطلوبة ف حا ل وجود مسةتندات ممعرارفة ف النظام

النتيجة



حذف اسم السةتخدم من قواعد بيانات مدمات الةتوثيق  Radiusوالبيد اللكتون ومدم
نقل اللفات  FTPبسب تعاريف مموعة التشتاك
معالة التشعارات العرارفة مسبقال




غير جاهز للتركيب




نجاح



قيد اللغاء



مملغى



