راهنمای سامانه ورود به پنـل
ارتباط با مشتریـان شرکت رایـان بورس

به اطالع کاربران محترم سامانه های شرکت رایان بورس می رساند
سامانه ارتباط با مشتریان ( )Ticketingشرکت رایان بورس راه اندازی گردید .کاربران محترم از این پس می توانند کلیة درخواستهای
خود را که مربوط به محصوالت شرکت رایان بورس (کدال  ،کدال ، 360سنم  ،ستان  ،تدان و خدمات ارزش افزوده (وب سرویس) )
می باشد را از طریق سامانه ارتباط با مشتریان به آدرس  https://crm.rayanbourse.irثبت و پیگیری نمایند .لذا جهت ثبت
درخواست ابتدا میبایست در این سامانه ثبت نام نموده و سپس با استفاده از پنل کاربری ،اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.

تصویر – 1فرم ورود به پنل ارتباط با مشتریان

نکته قابل توجه این است که هر شرکتی می تواند چندین کاربری داشته و کارشناسان هر شرکت می توانند درخواست های خود را
بصورت مجزا و با استفاده از پنل کاربری مربوط به خود ،ثبت و پیگیری نمایند.
جهت ثبت نام ابتدا می بایست بروی لینک "ثبت نام" کلیک نمائید.
پس از کلیک روی لینک ثبت نام ،فرم ثبت اطالعات کاربری نمایش داده می شود و کاربران ملزم به تکمیل تمامی فیلدهای داخل
این فرم می باشند .پس از تکمیل اطالعات ،جهت ذخیره می بایست روی دکمه ثبت نام کلیک نمائید.

تصویر – 2فرم ثبت نام

الزم بذکر است در این فرم نباید نام کاربری و پست الکترونیکی تکراری وارد شود و در صورتی که با این نام کاربری یا پست الکترونیکی
قبال ثبت نام نموده اید ،جهت بازیابی رمز عبور می توانید به صفحه ورود به سیستم بازگشته و روی لینک "رمز عبور خود را فراموش کرده
اید" کلیک نموده و جهت ارسال لینک بازیابی رمز عبور ،ایمیل خود را که در هنگام ثبت نام ذخیره نموده اید را وارد نمائید.

تصویر – 3بازیابی رمز عبور

پس از ثبت نام کافیست با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در هنگام ثبت نام ذخیره نموده اید ،وارد داشبورد خود شوید.
این داشبورد شامل  3منو می باشد .با کلیک روی منوی اول می توانید اطالعات خود را ویرایش و یا رمز ورود به پنل خود را تغییر
دهید.

تصویر – 4داشبورد کاربر (منوی اول)

با کلیک روی منوی داشبورد ،آخرین وضعیت درخواست های شما در نمودارها بروزرسانی می گردد.
با کلیک روی منوی پشتیبانی ،امکان مشاهدة آرشیو درخواست ها و همچنین ثبت درخواست جدید میسر می باشد.

تصویر – 5داشبورد کاربر (منوی سوم)

با کلیک روی " درخواست های پشتیبانی"  ،لیست مربوط به درخواست هایی که توسط شما ثبت گردیده ،نمایش داده می شود .همچنین
جهت ثبت درخواست جدید نیز دکمه مربوطه در سمت راست این فرم قرار داده شده است.
در این فرم  3لینک در قسمت "نمایش" وجود دارد .با کلیک روی لینک " تمامی درخواست ها "  ،لیست کلیه ی درخواست های ثبت
شده در جدول نمایش داده می شود .این جدول شامل  :شماره رهگیری ،نام درخواست ،وضعیت و همچنین تاریخ ایجاد هر درخواست به
تفکیک به شما نمایش داده می شود و حتی امکان جستجو بر اساس مقادیر مختلف وجود دارد.
با کلیک روی درخواست های باز یا درخواست های بسته شده  ،درخواست مربوط به هر یک در صفحه ی جداگانه نمایش داده می شود.

تصویر – 6لیست درخواست های ثبت شده توسط کاربر

در صورت نیاز به ثبت درخواست جدید می بایست بروی دکمه "ایجاد درخواست جدید" کلیک نمائید.
در فرم نمایش داده شده می بایست اطالعات خواسته شده را تکمیل و در صورت داشتن فایل پیوست  ،آن را ضمیمه و سپس درخواست
خود را ثبت نمائید.

تصویر –7فرم ثبت درخواست پشتیبانی

پس از ثبت ،درخواست شما به کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت رایان بورس ارجاع داده می شود و همکاران شرکت بالفاصله درخواست
دریافت شده را بررسی و نتیجه آن را در قسمت گفتگو یا پاسخ نهایی به شما اعالم می کنند.
جهت مشاهده گفتگو یا پاسخ نهایی می بایست در لیست درخواست های پشتیبانی ،روی درخواست مورد نظر کلیک نموده و در صفحه
نمایش داده شده امکان گفتگو با کارشناس مربوطه و یا مشاهده پاسخ نهایی میسر می باشد.

تصویر –8نمایش جزئیات اطالعات درخواست ثبت شده

با کلیک روی لینک گفتگو ها  ،صفحه مربوط به گفتگو به شما نمایش داده می شود و جهت ثبت گفتگوی جدید کافیست لینک "ثبت
گفتگو جدید" را انتخاب و اطالعات مورد نیاز را تکمیل نموده و سپس جهت ذخیرهی گفتگو ،روی دکمه ارسال کلیک نمائید.
صفحه مربوط به ثبت گفتگوی جدید در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد.

تصویر –9فرم ثبت گفتگوی جدید

صفحه مربوط به گفتگوی بین کاربر و کارشناس پشتیبانی شرکت رایان بورس در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد.

تصویر –10صفحه گفتگوی کارشناس پشتیبانی با کاربر

در صورتی که درخواست مذکور با موفقیت انجام گردد ،جهت مشاهده نتیجه نهایی درخواست و توضیحات کارشناس پشتیبانی شرکت رایان
می بایست ،روی لینک پاسخ نهائی کلیک نمائید.

الزم بذکر است تمامی تعامالت بین کاربر و کارشناس پشتیبانی شامل ثبت درخواست  ،گفتگو و پاسخ نهایی از طریق پست الکترونیکی به
کاربر اطالع رسانی می گردد  ،لذا خواهشمند است جهت اطالع از آخرین وضعیت درخواست  ،پست الکترونیکی خود را مرتباً چک نمائید.
همچنین نکته قابل توجه این است که پس از ارسال پاسخ نهائی از طرف کارشناس پشتیبانی شرکت رایان بورس  ،امکان ثبت گفتگوی
جدید وجود ندارد ،مگر درخواست توسط شما مجدد بازگشایی شود که جهت بازگشائی کافیست بروی دکمه "بازگشائی مجدد" کلیک نمائید.

تصویر –11پاسخ نهائی ارسال شده توسط کارشناس پشتیبانی شرکت رایان بورس

