فهرست امکانات موجود در سیستم تیکتینگ )(Supporting
به روزرسانی 97/10/25

ردیف

عنوان

.1

اطالع رسانی از تغییر وضعیت تیکت به صاحب تیکت از طریق موبایل – ایمیل

.2

کامال یکپارچه در دفتر کار به صورت یک آیکن مستقل در کنار فروشگاه در بخش مدیریتی

.3

نمایش فهرست تیکت های اخیر و بهره گیری از تصاویر شماتیک جهت تفکیک تیکت هاای دیاده
شده و دیده نشده

.4

امکان بستن تیکت و نمایش تیکت های بسته شده به صاورت خاق مرماو روی عناوان و بازگشاایی
مجدد بعد از ارسال مجدد پیرو آن

.5

امکان بازگشایی تیکت بسته شده توسق مدیر و کاربر

.6

مدیریت نامه های ارسال شده از طرف سایت به همراه مشخصات ارسال کننده و IP

.7

نمایش زمان انتظار پاسخ گویی هر اپراتور به هر تیکت

.8

تعریف دپارتمان های مختلف ( فروش – مدیریت – مالی و ) ...به صورت نامحدود

.9

فیلتر مدرتمند در بخش مدیریت با ویژگای جساتجو هموماان باین ارساال کنناده – دپارتماان –
کلیدواژه – تاریخ ارسال و...

.11

ارسال فایل پیوست به صورت  asynchronousو نمایش نوار درصد آپلود به صورت چندتایی

.11

امنیت باالی فایل های پیوست شده و عدم اجازه دانلود و مشاهده توسق لینک مستقیم برای غیر از
ارسال کننده

.12

جستجو معنایی در محتوای تیکت ها مانند گوگل  ،این روش تیکت هایی که بیشترین تاراکم را در
تکرار عبارت جسجو دارند را در اولویت باالتری مرار میدهد و نسبت به ترتیب و جایگاه کلید واژه
ها در متن نیو محدود نیست .

.13

امکان تخصیص یک گفتگو به اپراتور خاص  ،مثال یک اپراتور همیشه به پاساخ هاای کااربر تیکات
پاسخ دهد  .این ویژگی امکان تنظیم تاریخ انقضا نیو هم داراست.

.14

امکان مدیریت کاربران و مدیران و تعیین سطح دسترسی برای هر مدیر

.15

امکان اتصال به سایر سیستم ها مانند  ، CRM ,CMSثبت سفارش  ،فروشگاه اینترنتی و...
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.16

طراحی جدید و کاربرپسند  ،برخورداری از  UI/UXسطح باال

.17

امکان فعال و غیرفعال سازی دپارتمان ها توسق مدیریت

.18

امکان ارسال تیکت از مدیریت به کاربر به همراه فایل های پیوستی

.19

امکان انتقال تیکت به سطل زباله و بازگردانی مجدد

.21

مابلیت استفاده از کلیدهای میانبر برای سهولت در ارسال تیکت ها و پاسخ

.21

بخش جداگانه جهت مشاهده و تیکت های هر اپراتور

.22

امکان ارجاع تیکت به اپراتور دیگر و دریافت پیام اطالع رسانی از طریق ساروی

هاای فعاال از

مبیل (ایمیل – پیامک -نوتیفیکیشن)
.23

عضویت کاربران سیستم توسق مدیر به صورت مستقل

.24

ثبت زمان و تاریخ دمیق روی تیکت با روش مدت زمان سپری شده از تاریخ

.25

امکان ثبت لوگو و توضیحات کلی به صورت پانوی

.26

پایگاه داده ای مدرتمند  Oracel Mysql 5.7کارایی و سرعت فوق العاده باال

.27

امکان ارسال تیکت های داخلی بین کاربران  ( ،درون سازمانی)

.28

متمایو شدن تیکت های بسته شده با روشی گرافیکی

.29

دریافت گوارشات آماری و مدیریتی از عملکرد اپراتور

.31

تخصیص اپراتور به کاربران ویژه

.31

امکان حذف و بازیابی تیکت

.32

ارسال ایمیل های اطالع رسانی بعد از ایجاد و پاسخ به هر تیکت (بدون اسپم)

.33

امکان ارسال پیامک اطالع رسانی بعد از ایجاد و پاسخ به هر تیکات از طارف مادیریت (باا تعیاین

در پاسخ هر اپراتور

ارسال یا عدم ارسال) در هر تیکت
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