نحوه ارسال تیکت به واحد پشتیبانی نرم افسار مینادنت

اهشٍصُ تواهی ساصهاى ّا جْت اسائِ خذهات بْتش اص سشٍیس ًَیي تیکت استفادُ هیکٌٌذ تا ضوي افضایش
سشعت ٍ جلَگیشی اص اتالف ٍقت اص چگًَگی اسائِ خذهاتی کِ بِ آًْا طی هذت قشاس داد بِ اًْا دادُ شذُ
اص طشیق ایویل آگاُ هیشًَذ.ششکت هیٌادًت قصذ داسد با بْشُ گیشی اص ایي تکٌَلَطی دس جْت سشٍیس
دّی ّش چِ بْتش بِ شوا دًذاًپضشک هحتشم گام بشداسد.
بِ ّویي هٌظَسجْت فشاگیشی سشٍیس تیکت هتي صیش سا هطالعِ ًوائیذ :
- 1یکی اص هشٍس گش ّای خَد سا هثل ( … )google chrome – firefox – internet explorer ,کِ
دس شکل صیش هشخص شذُ است سا اًتخاب کٌیذ .

- 2با تَجِ بِ شکل صیش بِ سایت  minadent.irهشاجعِ ًوائیذ.

- 3بش سٍی دکوِ پشتیبانی کلیک ًوائیذ (.پیکاى ّا شوا سا بِ قسوت پشتیباًی ّذایت هیکٌذ)

 - 4با ٍسٍد بِ بخش پشتیباًی صفحِ صیش ًوایاى هیشَد ٍ شوا هیتَاًیذ با تایپ ًوَدى نام کاربری ٍ رمس
عبور خَد بِ ساهاًِ استباط با هشتشیاى ًشم افضاس هیٌادًت ٍاسد شَیذ(.تَجِ داشتِ صباى پیش فشض بشای
ایي ساهاًِ اًگلیسی هیباشذ شوا هیتَاًیذ با اًتخاب زبان فارسی ،ساهاًِ سا فاسسی کٌیذ)

- 5پس اص ٍسٍد بِ بخش پشتیباًی هیتَاًیذ با کلیک بشسٍی دکوِ ایجاد تیکت جدید با رکش هَضَع ٍ دسصذ اٍلَیت
سَال یا اشکال خَد سا تایپ ًوَدُ ٍ بِ گشٍُ کاسبشاى هیٌادًت اسسال ًوائیذ.

 - 6پس اص کلیک بشسٍی دکوِ ایجاد تیکت جدید هیتَاًیذ موضوع خَدتاى سٍ با رکش اولویت با ٍاحذ
پشتیباًی هیٌادًت دس هیاى بگزاسیذ.

- 7اگش بٌا بِ ّش دلیلی ًیاص بَد تا کاسشٌاساى ًشم افضاس هیٌادًت بِ سیستن شوا هتصل گشدًذ لطفا ًشم افضاس teamviewer
سا باص کٌیذ سپس  your id & passwordخَد سا دس قسوت هتي ٍاسد ًوائیذ( .تَجِ داشتِ باشیذ بشای ایٌکِ استباط
با هشکض شوا بشقشاس گشدد حتوا هیبایست ًشم افضاس  teamviewerسا باص ًگِ داسیذ)

- 8تین ً developeشم افضاس هیٌادًت ایي تَاًایی سا داسد کِ ّوِ ًیاصّای کاسبشاى سا آًالیض ٍ با بشآٍسد ّضیٌِ دس
ٍسطى ّای آتی ایي خذهات سا بِ هشتشکیي اسائِ ًوایذ.اص ایي سٍ شوا دس ساهاًِ پشتیباًی هیتَاًیذ ًظش خَد سا
هستقیوا با ٍاحذ  developeدس هیاى بگزاسیذ.

