نظام بطاقات المساعدة
مقدمة
نظام بطاسقات الساعدة هو نظام لتابعة الشاكل والشكاوى بي الزبائن وموظفي السقسام التختلفة للشركة.
بطاسقلة السلاعدة هلي توصليف للمشلكلة أو الشلكوى يكلن أن يقلوم بإنشلائها كلل ملن الزبلون أو الوظلف القلادر عللى اللدخول
من واجهة الدارة إل واجهة الشت ك – بسب الصليحيات العطاة له من سقبل مدير النظام
عنللد إ نشللاء بطاسقللة السللاعدة يتللم إعلم الزبللون عللب البيللد اللكللتون باسللتلم البطاسقللة بعللد يحفللظ العلومللات البطاسقللة ف ل سقواعللد
البيانات وبنفس الوسقت يتم ارسال رسالة تنبيه إل القسم الاص الذي ت تديده عند انشاء بطاسقة الساعدة
يحيث يتلم تنظيلم كافلة اللوظفي فل نظلام الاسلبة  ISPCareفل أسقسلام  Departmentsتعكلس ملال عملل كلل منهلم
ولك سقسم عنوان بريدي خاص يتم تديد عند إنشاء القسم.
يسللتطيع الزبللون ف ل أي لظللة بعللد انشللاء بطاسقللة السللاعدة أن يقللوم بإضللافة رد أو تعليللق عليهللا يحيللث يتللم ارسللال رسللالة تنللبيه
بالبيد الكتون إل القسم العنل اللدد عنلد انشلاء بطاسقلة السلاعدةوكلذلك الملر بالنسلبة للموظلف يحيلث يسلتطيع اللرد عللى
البطاسقة ويتول النظام مهمة إرسال التنبيهات للزبون عب البيد.
أي أن الشللكلة يتللم متابعتهللا ويحفللظ معلوماتللا ضللمن نظللام  ISPCareويسللتتخدم البيللد اللكللتون لرسللال التنبيهللات عنللد
يحدوث أي تعديل على البطاسقة لكافة الرطراف التعلقة با.
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دورة حياة بطاقة المساعدة
تر بطاسقة الساعدة بالالت التالية:
−

البطاقة مفتوحة وغير مسندة :وهي الالة البتدائية عند انشاء البطاسقة وتكون غي مسندة لي موظف وبالتال
يظهر للزبون بأن البطاسقة بانتظار رد الشركة.

 −البطاسقة مفتويحة وت اسنادها :بعد أن يقوم أي موظف بالرد على البطاسقة تصبح مسندة له بشكل افتاضي ويظهر
للزبون بأن البطاسقة بانتظار الرد من الزبون،
−

البطاقة مفتوحة وتم اسنادها :عندما يقوم الزبون بالرد تتغي يحالة البطاسقة وتظهر للزبون بأنا بانتظار الشركة من
جديد وهكذا.

−

البطاقة مغلقة أو تمت أرشفتها :عندما يقوم أي من الزبون أو الوظف بإغل ق البطاسقة تنقل البطاسقة إل الرشيف

بشكل تلقائي ،ول تظهر عند استعراض البطاسقة الفتويحة وتعتب أي بطاسقة ف هذه الالة بأنا سقد ت النتهاء من
معالة فحوى البطاسقة سواء كانت مشكلة أو شكوى وأن كل من الطرفي )الزبون والشركة( را ٍ
ض عن النتيجة
أو مقتنع با على السقل
−

يكن إعادة فتح البطاسقة من جديد من رطرف الزبون وتعود البطاسقة من جديد إل يحالة "مفتويحة وت اسنادها"

استخدام بطاقات المساعدة من خل ل واجهة الزبون
تظهللر بطاسقللة السللاعدة ضللمن واجهللة الزبللون بشللكل افتاضللي ف ل يحللال ت ل تفعيللل سللايحيات الوصللول ضللمن تعريللف مموعللة
الشللتا ك الاصللة بلله ،وهللي تكللون مفعلللةعللادة لكافللة الزبللائن الشللتكي وسقللدل يتللم تفعليهللا لشللتكي الللدخول السللريع ،كللون
مؤسقتونويعود تقدير ذلك لدير النظام.
مشاكلهم ليست باجة لرشفة يحيث أن زبائن الدخول السريع هم زبائن .
فل يحلال تل تفعيللل هلذا التطلبيق يظهلر فل واجهلة الشلتكيتطلبيق باسللم "الدعم الفني" بالعربيلة و" ”HelpDeskباللغلة
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الشكل  – 2واجهة الشتكي

بعد اختيار الدخول إل تطبيق الدعم الفن تظهر الواجهة البينة بالشكل  3وفيها عدة أوامر:
 ملتخص
 استعراض
 الرشيف
 إنشاء بطاسقة مساعدة

المر ملخص

عند اختيار هذا المر تظهر الردود الديدة على كافة البطاسقات الفتويحة ،بالضافة إل معلومات ايحصائية عن البطاسقات
)الغلقة .ونليحظ من الشكل الرفق كافة الالت والتسميات الت يكن أن تر با البطاسقة
(
الفتويحة والؤرشفة

المر استعراض

يسمح بعرض سقائمة بالبطاسقات الالية الفتويحة وتلثل البطاسقات الت ل تزال سقيد العالة أي ل يتم النتهاء من معالتها.
ويكن من هذه الواجهة عرض كافة معلومات أي بطاسقة .واجهة هذا المر مشابة للمر التال.
المر الرشيف:

يعرض البطاسقات الغلقة والت تت أرشفتها وهي البطاسقات الت ت يحل الشكلة ومتابعة الشكوى فيها .يحيث يكن إعادة
فتح البطاسقة من خلل هذه الواجهة ف يحال رغبة الزبون.

المر إنشاء بطاقة مساعدة:

يب أن يقوم الزبون عادة بفتح بطاسقة الساعدة ولكن ف يحالتأخرى سقد يتطلب المر من الوظف إنشاء بطاسقة خاصة
بالزبون بناء على رطلبه أو لسباب أخرى .بالتال يكن إنشاء بطاسقة مساعدة للزبون ولكن من دون الاجة إل الدخول
إل واجهة الشتكي الاصة بالزبون وإنا يتم المر من خلل واجهة الدير يحيث أن إنشاء بطاسقة مساعدة بذه الطريقة
سيكون مشاباً لعملية إنشائها من سقبل الزبون.

أمر عرض بطاقة والرد عليها

متابعة البطاقات من واجهة الدارة
للرد على بطاسقات الساعدة ومتابعتها يب عدم الدخول من واجهة الشتا ك إل يحساب الشت ك ،بل يب اختيار
الموعة “الدعم الفن" من القائمة اليمينية ف واجهة الدارة ومن ث اختيار التطبيق "الدعم الفن" ،الدخول إل يحساب
الشت ك ث اختيار تطبيق الدعم الفن الاص به يتم فقط لنشاء بطاسقة مساعدة ،بكل اليحوال يب على مدير النظام أن
يستتخدم نظام صليحيات الواجهة لضمان تقيق ما ذكرناه.
بعد الدخول إل تطبيق الدعم الفن تظهر واجهة الدعم الفن الفتاضية ف برنامج الدارة

عند تديد أي بطاسقة مساعدة واستعراض متوياتا تظهر تفاصيل البطاسقة

يستطيع الوظف الرد على البطاسقة أو إغلسقها أو الرد ث الغل ق
بالضافة إل هذه الوظائف هنا ك وظائف أخرى تتعلق بإسناد البطاسقة وتويلها من موظف إل آخر وهي وظائف يقوم با
مدير النظام
تسمح الواجهة أيضاً باستتخدام بعض الردود الفوظة مسبقاً وبكفي اختيار عنوان الرد السبق ليتم إضافته

