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 مرکز خدمات پشتیبانی محک چیست و چه کاری انجام می دهد ؟ 

یدال پبام زخ بسن بززبی قازلبب بمرکز خدمات پشتیباای  مک  بززبیستتب زربا بیب خ خدمات پشتیباای  زخ مشتیرسا  زا بدتیاا ا بت بس یریب        

 صویت می   و صوت  و همچ بن بمکا  بیدال عکس و فاسل تودط خدمات گبریدا و خدمات  ه دا یب  بی    

مشیرسا  زا بسن بززبی م  توبی د زدو  تماس تلا   زا پشیباای   یخوبدب خدمات پشیباای  یماس د و دبتیم زخ صویت بتومات زخ  یخوبدب 

  م  یماسد و زخ زرخ  بت  یخوبدتب ها زخ صتویت بتومات پادم م   هد و  یخوبدب هاا موی  یبات یب زخ یماس دگ  مشیرا   آیها یدتبدگ 

     هدزربا یدبدگ  بیجاع م  

پشیباایا   ی بسن دبتیم زخ مکض ویو   یخوبدب زخ صف پشیباای  ،  یخوبدب یب زرید  کر ا و زخ آ  زخ یوش می   ، صوت  و سا فاسل  

   و سا زا مشیرا تماس م  گبرید      ه د کخ زا پشیباای  تماس زگبرادم م   ه د و  ی صویت یبات زخ مشیرا بطالع مپ

 خدمات، ممکن بدب  ی تما  هاا پب  کایا و سا داعات خایج بت تما  کایا شرکب یکیخ زتبای مهم  ی خصوص بسن بززبی بسن بدب کخ 

 و پادخگوس  زخ  یخوبدب هاا پشیباای  زخ تعوسق زباید    یشو بیب خ   یلکظخپشیباای  زخ صویت 

  چه بوده است ؟توسط شرکت هدف از تولید این ابزار 

وا و بت دبجخ هتیبم بت آیجا کخ زا ع اسب خدبوید میعال  ی دالهاا بخبر زا تودعخ ا یوت بفزو  تعدب  مشیرسا  گروا یرم بفزبیا مک  مو

ر زخ یبات بسن یبات زوجو  آمد تا زربا پادخگوس  م ادب ت، ب  ی تمام جوبیب تیدگ  و کای مشیرسا  یوزرو هتیبم  سگر زا تودعخ و یاوذ بس یری

 گام  IT ص عب  ی  یبا یوت هاا تک ولوژا بت زر   هاا مشیرسا  بت یوش هاا یوس    ی بیب خ خدمات پشیباای  سایا زگبرسم ، تا زا زهرا



 کتب یب همربها  ماش یضاسب پبش بت زبش زیوبیبم تا زر بیسم ، یب مشتیرسا   زخ زاالتر کبابب زا و دترسعیر  پشتیباای   خدمات خبیب   ی موثر

   یماسبم

شیباای   ی چ دسن یتخخ و حی  زاتطربح  و دال وبحد تولبد و تودعخ شرکب مک  و تولبد بززبی خدمات پ 1 ی همبن یبدیا زا تالش حدو  

و پادتخگو زخ یبات هاا پرد ل پشیباای  ،  و  توما  توبیتتیبم بززبیا  یخوی  مبلب 121اا مال  زالغ زر یوستت  بززبی و زاصتره هزس خ ه  زات

  یماس دگا  و مشیرسا  گربم  تولبد ک بم  

 

 استفاده کنندگان این ابزار چه کسانی هستند ؟ 

 بدیاا ا ک  دگا  بت بسن بززبی زخ  دیخ هاا تسر تقتبم م  شوید :

 مشیرسا  زخ ع وب   یسافب ک  دگا  خدمات   1

 پرد ل شعب و  فیر مرکزا زخ ع وب  خدمات  ه دگا    2

 و خدمات گبریدا بت وبحد پشیباای  یماس دگا   ع وب  خدمات  ه دا زخ مشیرسا  یماس دگا  زخ   3

 

 روش دستیابی به این ابزار و آموزش های الزم برای استفاده از آن چیست ؟ 

و سا کلب  زروا   https://ticket.mahaksoft.com/customer ی بسن دتتبتتتیم کاف  بدتتب مشتتیرا زا مربجعخ زخ آ یس 

 گزس خ  یخوبدب پشیباای   ی یرم بفزبی و زا وبی  کر   ش ادخ مک  و یمز عاوی وبی  بسن بززبی شوید  

 

 

https://ticket.mahaksoft.com/customer


فبلم آموتشتتت  ویو  زخ مرکز   https://login.mahaksoft.com بت طرسق لب   زربا آموتش ویو  زخ مرکز خدمات م  توبیبد 

 خدمات یب مشاهدا ک بد  

 زاب بد :ش  یب مرکز خدمات پشیباای  م  توبیبد زا بدیاا ا بت لب   تسر فبلم آموت زا زربا آموتش کای

-support-center-https://mahaksoft.com/service

edium=BannerHomePage&utm_campaign=Ncenter/?utm_source=WebSiteMahak&utm_m

ServiceCenter-Mahak-ormal 

 

  دارد ؟برای مشتریان این ابزار چه منافعی  
 دریافت خدمات پشتیبانی با تغییر روش از خدمات تلفنی به اینترنتی کاهش هزینه های  .1

 زمان دریافت خدمات پشتیبانی برای مشتریان با عوامل زیر :صرفه جویی در  .2

a.  عدم نیاز به منتظر ماندن در صفوف تلفنی پشتیبانی 

b.  عدم نیاز به مکالمه تلفنی با پشتیبانی 

 امکان پرداختن به سایر امور در بین زمان ارسال درخواست پشتیبانی تا زمان پاسخ پشتیبان .3

ند رخواست ارسال نمایمشتریان می توانند برای در زمان ارسال درخواست پشتیبانی عکس ، پیام صوتی و فایل هم همراه د .4

 تا بهتر درخواست را برای پشتیبان توضیح بدهند 

 امکان ارسال فایل توسط مشتریان برای بررسی توسط واحد پشتیبانی بدون نیاز به ابزارها یا سایت های واسط .5

 برای استفاده از فیلم ها و متون آموزشی قابلیت اتصال مرکز خدمات به راهنمای آنالین محک  .6

قابلیت درخواستت خدمات در تمام ستاعات روز ح حتی خارا از تایم کاری و و انجام برخی امور توستط ستیستتم هوشمند       .7

 خدمات پشتیبانی 

 امکان بیان میزان رضایتمندی از خدمات پشتیبانی برای هر درخواست ، بدون واسطه و با استفاده ازاینترنت  .8

   خود  نماینده با مشتری مستقیم امکان ارتباط .9
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