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 مقدمه 1
 

 موردبت ، مدیریت و اطالع رسانی در خصوص درخواست های مشتریان ث منظور بهشتریان پرتال مسامانه کارفرمای محترم ، 

 www.NarmAfzarSazan.comجهت دسترسی به این سامانه باید به سایت شرکت به نشانی  که شده است یساز ادهیپ نظر

به نشانی ، به سامانه مورد نظر بق تصویر زیر مطاینک پرتال مشتریان مراجعه نموده و با کلیک بر روی ل

www.NarmAfzarSazan.com/crm .منتقل خواهید شد 

 
 .تصویر زیر می باشد مطابق سامانه پرتال مشتریان صفحه اول 

 
 

 . است شده دادهتوضیح  های پشتیبانیدرخواست  و پیگیری ثبتعضویت ، در این راهنما، چگونگی 

، آخرین  اجرا است. در صورت نداشتن این مرورگر یا قدیمی بودن ورژن آناین سامانه فقط با مرورگر فایرفاکس قابل نکته مهم:

 دانلود و نصب نمود. لینکتوان از این نسخه فایرفاکس را می

 

 

http://www.narmafzarsazan.com/
http://www.narmafzarsazan.com/
www.NarmAfzarSazan.com/crm
www.NarmAfzarSazan.com/crm
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/


 
 

                                                    رم افزارسازان سپاهانسامانه پشتیبانی شرکت مهندسی ن                 
               

 .10نگارش :              

                 

 

 3 9 
www.NarmAfzarSazan.com 

 99 ماهآبان تاریخ تنظیم :  صفحه از

 
 کارفرمایان ثبت و پیگیري درخواست پشتیبانی راهنماي

 

 عضویتاهنمای ر 1
، در صفحه  ثبت عضویتجهت فرم عضویت را تکمیل نمایید الزم است ثبت درخواست پشتیبانی استفاده از سامانه و جهت 

 در سمت راست و پایین صفحه ، مطابق تصویر زیر فرم مربوطه را تکمیل نمایید . اصلی سامانه پرتال مشتریان

 
به شما نمایش داده خواهد ثبت با موفقیت انجام شد دکمه عضویت ، پیغام  ت و کلیک بر رویاطالعاصحیح  صورت ثبتدر 

 .شد

 
در این مرحله باید منتظر بمانید تا پس از تایید عضویت شما توسط مدیر پشتیبانی ، نام کاربری و کلمه عبور برای شما توسط 

 ضویت خواهد بود .ره همراه ثبت شده در فرم عرقم آخر شما 4بور مه عو کلایمیل  شمانام کاربری  ایمیل ارسال خواهد شد .
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 یاد آوری کلمه عبور 2
و بر روی دکمه نموده تکمیل مطابق تصویر زیر را فرم عضویت باید جهت یاد آوری ، اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید 

 نمایید .یاد آوری کلمه عبور کلیک 

 

 
 پس از بررسی، کلمه عبور ارسال خواهد"، پیغام آوری کلمه عبور د یایک بر روی دکمه و کلعات در صورت ثبت صحیح اطال

 به شما نمایش داده خواهد شد. "شد

 
شما توسط مدیر پشتیبانی ، نام کاربری و کلمه عبور برای شما  درخواست بررسیدر این مرحله باید منتظر بمانید تا پس از 

 شده در فرم عضویت خواهد بود . رقم آخر شماره همراه ثبت 4بور یمیل و کلمه عربری ، ا. نام کاگرددوسط ایمیل ارسال ت

http://www.narmafzarsazan.com/
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 ورود به سیستم  3
مطابق تصویر زیر فرم مربوطه صفحه ،  باالی، در صفحه اصلی سامانه پرتال مشتریان در سمت راست و ورود به سامانه جهت 

 .و وارد سامانه شوید را تکمیل 

 
 داده خواهد شد .وارد سامانه شده و فرم زیر نمایش عات در صورت ثبت صحیح اطال
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 کارتابل درخواست 4

 
 می باشد . بخش 3ه خواهد شد که دارای پس از ورد به سامانه ، یک کارتابل مطابق تصویر فوق نمایش داد

توسط شرکت شامل درخواست هایی است که توسط کاربر ثبت و ارسال نموده و هنوز  : رخواستهای در حال کارد -1

 انجام نشده است و یا توسط شرکت ، درخواست ها برگشت شده است .

به شامل درخواست هایی است که توسط کاربر ثبت و ارسال نموده و توسط شرکت  :ای پیام رادرخواستهای د -2

 .داده شده است  مشتری پیام

ال نموده و توسط شرکت شامل درخواست هایی است که توسط کاربر ثبت و ارس : انجام شدهتهای درخواس -3

 انجام شده است .
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 های در حال کار درخواست 4.1

 
و توسط شرکت به مشتری پیام داده شده درخواست هایی است که توسط کاربر ثبت و ارسال نموده لیست شامل  بخشاین 

.  شاهده نمایدمه است را ست ، کاربر می تواند شرح درخواست و پیام هایی که شرکت ارسال نمودکه با انتخاب هر درخوااست 

 در صورتی که درخواست از طرف شرکت برگشت داده شود کاربر با انتخاب آن می تواند علت برگشت را مشاهده نماید .

، فرم نمایش پیام  (مایش و پاسخ پیامن)  با کلیک بر روی آیکن جهت مشاهده پیام از جدول پیام های درخواست و
 .درخواست نمایش داده خواهد شد 

 از آخرین وضعیت انجام درخواست مطلع گردید.کنید تا  بررسیجدول پیام های هر درخواست را ،  کارجهت تسریع در انجام لطفا 

ت مطابق تصویر زیر نمایش فرم ثبت درخواس،  (افزودن ردیف جدید) با کلیک بر روی آیکن ،  ثبت یک درخواستجهت 
 :داده خواهد شد 
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 ثبت و ارسال نماید .در این فرم کاربر می تواند موضوع درخواست و تصویر آن را 

 های دارای پیام درخواست 4.2

 
توسط کاربر ثبت و ارسال نموده و توسط شرکت به مشتری پیام داده شده  درخواست هایی است کهشامل لیست  بخشاین 

 د .خاب هر درخواست ، کاربر می تواند شرح درخواست و پیام هایی که شرکت ارسال نموده است را مشاهده نمایاست که با انت

، فرم  (نمایش و پاسخ پیام)  و با کلیک بر روی آیکنردیف مربوطه را انتخاب کرده زیرین ، جهت مشاهده پیام از جدول 
 اده خواهد شد .نمایش و پاسخ پیام درخواست مطابق تصویر زیر نمایش د

 
 در این فرم کاربر می تواند پیام را مشاهده و در صورت نیاز پاسخ خود را ثبت و تایید نماید .
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 های انجام شده درخواست 4.3

 
 

ر ثبت و ارسال نموده و توسط شرکت انجام شده است که با درخواست هایی است که توسط کاربشامل لیست  بخشاین 

و پیام هایی که شرکت ارسال نموده است را  توضیحات مدیر پشتیبانی،  می تواند شرح درخواستانتخاب هر درخواست ، کاربر 

 مشاهده نماید .

، فرم  (نمایش و پاسخ پیام) ن با کلیک بر روی آیک ردیف مورد نظر را انتخاب کرده وزیرین از جدول  جهت مشاهده پیام
 نمایش پیام درخواست نمایش داده خواهد شد .

 
 

نما ، به راحتی بتوانید از سامانه پرتال پشتیبانی این شرکت استفاده نمائید ضمنا هر امیدواریم با مطالعه این راهز مای عزیکارفر

می شود و  این موارد بررسیئید گونه پیشنهاد جهت هر چه بهتر شدن راهنما یا سامانه را بصورت درخواست پشتیبانی ثبت نما

 اده جهت تمام کارفرمایان محترم را داشته باشد در دستور کار قرار خواهد گرفت.در صورتیکه قابلیت اجرا و استف
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