
.نماییدکلیک ( درخواست پشتیبانی)تب تیکت سپس زیر بر روی سربرگ پشتیبانی و تیکت ابتدا برای ثبت 
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A-نماییدواردراخودکاربرینامابتدا.
B-نماییدواردراخودعبوررمزسپس.
C-کنیدکلیکنیستمروباتمنگزینهرویبر.
D-نماییدکلیکورودیگزینهرویبرآخردر.
*.نماییدحاصلتماسشرکتانفورماتیکواحدباخود،عبوررمزوکاربرینامدریافتبرای*
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A- کلیک کنیدتیکت جدید + برای ثبت تیکت جدید بر روی دکمه.

B- استفاده نماییدخروجبرای بیرون رفتن از پنل کاربری خود کافی است از دکمه.

C- نام کاربری شما
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A-تحت یک عنوان کوتاه درخواست خود را بیان کنید.B-ایپ نماییدتوضیحات تکمیلی خود را، دقیق تر و با جزئیات بیشتر ت.

C- در صورت نیاز برای الصاق(Attach )فایل از این گزینه استفاده نمایید (. 20دقت نمایید حداکثر حجم فایلMBمی باشد)

D-(واحد فروش–واحد مالی و اداری –واحد پشتیبانی . )واحد مربوطه را مشخص نماییدE-تیک گزینه ی من روبات نیستم را بزنید.

F-در انتها برروی گزینه ی ارسال تیکت کلیلک نمایید  .



.استفاده کنیدلیست تیکت خود از گزینه تیکت برای پیگیری . خواهید شدپس از ارسال تیکت با پیغام باال روبرو 

.استو بستهپاسخ مشتری منتظر ، پاسخ نماینده منتظر حالت باز، 4وضعیت دارای 
.نشانگر وضعیتی است که تیکت ارسال شده است و همچنان پاسخی از سمت واحد مربوطه دریافت نشده است: بازوضعیت 

.دنشانگر وضعتی است که تیکت شما از سمت پشتیبانی پاسخ داده شده باشد و منتظر پاسخ شما باش: پاسخ مشتری منتظروضعیت 
.اشیدنشانگر وضعیتی است که تیکت در حین پیگیری میباشد و شما منتظر پاسخ از سمت واحد مربوطه ب: منتظر پاسخ نماینده وضعیت 

.زمانی که درخواست شما حل گردید و تیکیت شما به نتیجه رسیده باشد، نمایش داده خواهد: بسته شدوضعیت 



شماره تیکت

کت خود را در این قسمت می توانید تی. برای پاسخ به تیکت مربوطه با کلیک بر روی سطر مورد نظر صفحه ذیل باز می شود
.در ادامه تیکت خود ثبت نماییدسوال، و ارسال فایل و یا به پاسخ بررسی نموده و در صورت نیاز 



:نکاتی که می بایست درتیکت زدن آنها را رعایت نمایید 

.برای پیگیری موضوع تیکت زده شده از طریق همان شماره تیکت پیگیری نمایید و از زدن تیکت جدید خودداری نمایید* 

.ابتدا درخواست خود را در قالب تیکت ثبت نماییدپیگیری، قبل از هرگونه تماس تلفنی برای * 

.را در اختیار داشته باشیددرخواست مورد نظر تیکت خود، شماره پیگیری درخواست تلفنی برای هنگام تماس * 

.در نگهداری و عدم انتشار نام کاربری و رمز عبور خود کوشا باشید* 

توب از  لطفا اطالعات ورود تنها در اختیار نماینده معرفی شده از سمت شهرداری باشد و در صورت درخواست اکانت بیشتر درخواست مک* 
.ارائه گرددمحترم به واحد انفورماتیک شرکت سمت شهرداری 


