
 سامانه قانون فارما "تیکت"راهنمای استفاده از بخش
ی در ساعات کاری ( ، از به منظور پشتیبانی بیشتر مشتریان گرامی در ساعات خارج از زمان کاری شرکت ) و یا حت

وارد شده و  www.QanoonPharma.comبه آدرس  CRMتوانید در سامانه مدیریت مشتریان قانون این پس می

( در سیستم نمایید تا در اسرع وقت نسبت به برطرف شدن پرسش و Ticketاز بخش مورد نظر اقدام به ثبت درخواست )
 موارد اعالمی ، اقدام گردد.

 مراحل استفاده 

با کلیک بر  "تیکتها"ش در بخ ،صفحه اصلی سامانه قانون فارما  پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور و ورود به
 وارد مرحله ساخت تیکت می شوید. "ایجاد تیکت"روی کلمه

 

 کلیک کنید. "ایجاد"سپس بر روی دکمه 

 

http://www.qanoonpharma.com/


مالی،پشتیبانی ارجاع شونده ) بخش سپس و اولویت درخواست ) خیلی فوری، فوری ،عادی (  ابتدادر این بخش 
کلی درخواست را وارد کرده و در بخش توضبحات به شرح کامل ( را انتخاب نموده و در  بخش عنوان ، موضوع و....

 در سامانه ثبت نمایید.پیغام مورد نظر را  "ایجاد"سپس با زدن دکمه درخواست خود بپردازید.

 

مبنی بر دریافت ) ثبت شده در بخش اطالعات کاربری (  متقاضی ، پیامکی به شماره تلفن همراهتیکت "ایجاد "با 
در صفحه کافیست ثبت شده در سامانه ،  جهت تغییر شماره تلفن همراهرف پشتیبانهای مربوطه ارسال می گردد.تیکت از ط

همراه و شماره  کلیک کرده "به روز رسانی اطالعات کاربری "، بر روی قسمت بخش اطالعات مشتری اصلی سایت و در
 مایید.نرا وارد  جدید

 

داروخانه در  بخش تیکتها در پورتالپشتیبانها پاسخ داده شده و به یکی از مشکل ارسالی شما در اسرع وقت توسط 
از سمت ، پیامکی ارسال می گردد.بالفاصله پس از پاسخگویی پشتیبان  www.QanoonPharma.comسایت 

 .سامانه به متقاض مبنی بر دریافت پاسخ ارسال خواهد شد

http://www.qanoonpharma.com/


شده فحه اصلی سامانه قانون فارما وارد ص "پاسخ داده شد  بخش ......درخواست شما توسط "از دریافت پیامکپس 
با کلیک  ورا خواهید دید توسط خود عنوان تمام تیکتهای ایجاد شده  "تیکتها"با کلیک بر روی کلمه "تیکتها"و در بخش 

ید.پس از پاسخگویی از سمت پشتیبان ، وضعیت تیکت به از ی توانید پاسخ را مشاهده فرمایم"نمایش جزئیات"بر روی 
 تغییر خواهد کرد. "بسته"، به  "باز"حالت 

 

 
در صورت برطرف شدن مورد اعالمی می توانید از سایت خارج شده و یا در صورت نیاز ، می توانید در قسمت پایین 
همان صفحه مجددا درخواست خود را اعالم و ارسال فرمایید.با نوشتن توضیحات دیگر و ارسال مجدد آن ، تیکت مجددا 

 د و همین روال تکرار خواهد شد.در خواهد آم "باز"جهت بررسی توسط پشتیبانها به وضعیت 

 



 

از لحاظ سیستم به  "بسته"به معنی ادامه دار بودن درخواست و تحت پیگیری بودن آن می باشد و وضعیت  "باز"وضعیت 
 معنای کامل شدن درخواست بوده که نیاز به اقدام دیگری بر روی آن از طرف سامانه و پشتیبانها نمی باشد.

 

ه در مورد یک موضوع ، به جهت حفظ هماهنگی تا حد ممکن از ایجاد تیکتهای مختلف الزم به ذکر است ک
خودداری نمایید و در صورت نیاز به رفت و برگشتهای متوالی ، از همان تیکت اول استفاده شود.در این حالت تمامی نوشته 

 های شما و نوشته های پشتیبان به توالی پشت سر هم نمایش داده خواهند شد.



 
 


