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مقدمه
مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی و پشتیبانی در سطح سازمات
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه ،اقدام به راه اندازی سامانه پشتیبانی آنالین ( )Help Deskنموده است.
با استفاده از این سامانه  ،ارائه خدمات پشتیبانی بصورت الکترونیکی و از طریق فرم درخواست خدمت ،امکانپذیر میباشد .کلیه
کاربران سازمان و واحدهای تابعه و همچنین بخش خصوصی مرتبط با سازمان می توانند با استفاده از این سامانه مشکالت ایجاد
شده در بخش های مختلف مانند سامانه ها ،پست الکترونیکی ،پورتال ،اتوماسیون اداری و  ...و نیز پرسشهای خود با کارشناسان
حوزه های مختلف سازمان از قبیل منابع انسانی و کارگزینی ،مالی و  ...را اعالم نموده و پاسخ آن را بصورت الکترونیک در
کوتاهترین زمان ممکن دریافت نمایند.
راهنمای پیش رو ،نحوه کار با این سیستم را با بیان جزئیات ،آموزش می دهد.

مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی

راهنمای کار با سامانه پشتیبانی انالین(تیکتینگ) سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 .1ابتدا از طریق آدرس  http://etat.areeo.ac.irو با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد درگاه خدمات
الکترونیکی سازمان شوید(تصویر شماره .)1

تصویر شماره  .1ورود به سامانه

 .2پس از ورود به درگاه  ،در بخش خدمات درگاه " ،سامانه پشتیبانی آنالین" را انتخاب نموده و وارد سامانه شوید(تصویر
شماره .)2

تصویر شماره  .2انتخاب "سامانه پشتیبانی آنالین"

 .3با ظاهر شدن صفحه سامانه پشتیبانی آنالین ،بر روی آیکون مربوط " تیکت جدید" کلیک نمایید( .تصویر شماره .)3

تصویر شماره  .3انتخاب آیکون تیکت جدید

 .4با ظاهر شدن فرم ارسال تیکت جدید ابتدا از منوی سمت راست" ،نوع تیکت" خود را با توجه به نوع درخواست خود
انتخاب نمایید .این درخواست می تواند در خصوص سامانه های مختلف سازمان  ،اتوماسیون اداری ،پورتال ،ایمیل
سازمانی ...،باشد( .تصویر شماره : )4

تصویر شماره  .4تکمیل فرم ارسال تیکت (نوع تیکت)

 .5پس از انتخاب نوع تیکت ،در بخش دسته بندی نیز الزم است تا جزئیات مربوط به نوع تیکت خود را مشخص نمایید .به عنوان
مثال اگر در نوع تیکت "سامانه ها" را انتخاب نمو ده اید ،حاال در بخش دسته بندی باید سامانه مورد نظر خود را مشخصاً اعالم
نمایید (تصویر شماره .)5

تصویر شماره  .5تکمیل فرم ارسال تیکت (دسته بندی)
 .6پس از انتخاب نوع تیکت و دسته بندی ،الزم است تا فیلدهای مربوط به موضوع تیکت و متن تیکت را تکمیل نمایید.همچنین
می توانید از مشکل ایجاد شده در سیستم خود تصویر تهیه کرده و برای شفافیت بیشتر موضوع  ،تصویر مورد نظر را در
قسمت "قرار دادن عکس" بصورت پیوست ارسال نمایید(شماره  .)3همچنین می توانید در صورت داشتن فایل ،فایل مورد نظر
خود را از بخش میانی فرم(شماره ) 4و یا انتهای صفحه( افزودن پیوست) ،به فرم درخواست الحاق نمایید .در این بخش
همچنین می توانید از صفحه  errorسیستم خود مستقیماً تصویر تهیه کرده و بالفاصله به درخواست خود الحاق
نمایید(شماره  .)6پس از تکمیل کلیه اطالعات ،با استفاده از آیکون " ثبت" که در انتهای صفحه قرار دارد(شماره  )6فرم
درخواست خود را ارسال نمایید(تصویر شماره )5

تصویر شماره  .5تکمیل فرم درخواست

 .7پس از ارسال فرم درخواست ،به صفحه پیش خوان سامانه منتقل شده و پیام مربوط به ارسال موفقیت آمیز درخواست شما
ظاهر خواهد شد(تصویر شماره .)6

تصویر شماره  .6پیام ارسال موفقیت آمیز تیکت

 .8با کلیک بر روی "فهرست تیکت ها" در باالی صفحه(شماره  ، )1کلیه تیکت های ارسالی شما ظاهر می شود .همچنین از منوی
سمت راست می توانید به کلیه تیکت های ارسالی خود که در جریان هستند دسترسی یابید .در بخش فهرست تیکت ها ،شما
میتوانید شماره ،موضوع ،وضعیت و زمان تیکت ارسالی خود را دنبال نموده و از آخرین وضعیت رسیدگی به این تیکت ها
مطلع گردید( تصویر شماره .)7

تصویر شماره  .7وضعیت رسیدگی تیکت ارسالی

 .9در صورتی که کارشناس مرتبط با تیکت شما ،موضوع را بررسی و مشکل را رفع نماید ،پاسخ و نتیجه رسیدگی کارشناس در
کارتابل شما در بخش منوی سمت راست تحت عنوان "تیکت های بسته " نمایان می گردد(.تصویر شماره .)8

تصویر شماره  .8رفع مشکل تیکت

 .11با کلیک بر روی موضوع تیکت می توانید از پاسخ کارشناس و چگونگی رفع مشکل مطلع شوید .اگر مایل به ارسال پیامی برای
کارشناس مرتبط می باشید،می توانید با استفاده از آیکون "پاسخ جدید" در انتهای صفحه ،پیام خود را برای کارشناس مربوطه ارسال
و کارشناس را از دریافت پاسخ مطلع نمایید.

تصویر شماره  .9پایان تیکت و یا ارسال مجدد پیام

 خواهشمند است جهت تسریع کار و پاسخ دهی مناسب از جانب کارشناسان مرتبط ،برای هر درخواست
خود  ،یک تیکت جدید ایجاد و ارسال نموده و از ارسال پیام های مکرر بر روی یک تیکت خودداری نمایید.

