سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
مرکس فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی

راٌّوای کار تا ساهاًِ پطتیثاًی آًالیي ()Help Desk
سازهاى تحقیقات ،آهَزش ٍ ترٍیج کطاٍرزی

تْیِ ضذُ تَسط:
هرکسفٌاٍری اطالػات ٍ اطالع رساًی کطاٍرزی

تیر هاُ 9397

تِ ًام ایسد هتؼال

هقذهِ
هزکش فٌاٍری اطالعات ٍ اطالع رساًی کطاٍرسی در راستای بْبَد ٍضعیت ارائِ خذهات الکتزًٍیکی ٍ پطتیباًی در سطح ساسهات
تحقیقات ،آهَسش ٍ تزٍیج کطاٍرسی ٍ ٍاحذّای تابعِ ،اقذام بِ راُ اًذاسی ساهاًِ پطتیباًی آًالیي (ً )Help Deskوَدُ است.
با استفادُ اس ایي ساهاًِ  ،ارائِ خذهات پطتیباًی بصَرت الکتزًٍیکی ٍ اس طزیق فزم درخَاست خذهت ،اهکاىپذیز هیباضذ .کلیِ
کاربزاى ساسهاى ٍ ٍاحذّای تابعِ ٍ ّوچٌیي بخص خصَصی هزتبط با ساسهاى هی تَاًٌذ با استفادُ اس ایي ساهاًِ هطکالت ایجاد
ضذُ در بخص ّای هختلف هاًٌذ ساهاًِ ّا ،پست الکت زًٍیکی ،پَرتال ،اتَهاسیَى اداری ٍ ً ٍ ...یش پزسصّای خَد با کارضٌاساى
حَسُ ّای هختلف ساسهاى اس قبیل هٌاب ع اًساًی ٍ کارگشیٌی ،هالی ٍ  ...را اعالم ًوَدُ ٍ پاسخ آى را بصَرت الکتزًٍیک در
کَتاّتزیي سهاى هوکي دریافت ًوایٌذ.
راٌّوای پیص رًٍ ،حَُ کار با ایي سیستن را با بیاى جشئیات ،آهَسش هی دّذ.

هرکس فٌاٍری اطالػات ٍ اطالع رساًی کطاٍرزی

راٌّوای کار تا ساهاًِ پطتیثاًی اًالیي(تیکتیٌگ) سازهاى تحقیقات ،آهَزش ٍ ترٍیج کطاٍرزی
 .1ابتذا اس طزیق آدرس  ٍ http://etat.areeo.ac.irبا استفادُ اس ًام کاربزی ٍ رهش عبَر خَد ٍارد درگاُ خذهات
الکتزًٍیکی ساسهاى ضَیذ(تصَیز ضوارُ .)1

تصَیر ضوارُ ٍ .9رٍد تِ ساهاًِ

 .2پس اس ٍرٍد بِ درگاُ  ،در بخص خذهات درگاُ " ،ساهاًِ پطتیباًی آًالیي" را اًتخاب ًوَدُ ٍ ٍارد ساهاًِ ضَیذ(تصَیز
ضوارُ .)2

تصَیر ضوارُ  .2اًتخاب "ساهاًِ پطتیباًی آًالیي"

 .3با ظاّز ضذى صفحِ ساهاًِ پطتیباًی آًالیي ،بز رٍی آیکَى هزبَط " تیکت جذیذ" کلیک ًواییذ( .تصَیز ضوارُ .)3

تصَیر ضوارُ  .3اًتخاب آیکَى تیکت جذیذ

 .4با ظاّز ضذى فزم ارسال تیکت جذیذ ابتذا اس هٌَی سوت راستًَ" ،ع تیکت" خَد را با تَجِ بِ ًَع درخَاست خَد
اًتخاب ًواییذ .ایي درخَاست هی تَاًذ در خصَظ ساهاًِ ّای هختلف ساسهاى  ،اتَهاسیَى اداری ،پَرتال ،ایویل
ساسهاًی ...،باضذ( .تصَیز ضوارُ : )4

تصَیر ضوارُ  .4تکویل فرم ارسال تیکت (ًَع تیکت)

 .5پس از اًتخاب ًَع تیکت ،در تخص دستِ تٌذی ًیس الزم است تا جسئیات هرتَط تِ ًَع تیکت خَد را هطخص ًواییذ .تِ ػٌَاى
هثال اگر در ًَع تیکت "ساهاًِ ّا" را اًتخاب ًوَ دُ ایذ ،حاال در تخص دستِ تٌذی تایذ ساهاًِ هَرد ًظر خَد را هطخصاً اػالم
ًواییذ (تصَیر ضوارُ .)5

تصَیر ضوارُ  .5تکویل فرم ارسال تیکت (دستِ تٌذی)
 .6پس از اًتخاب ًَع تیکت ٍ دستِ تٌذی ،الزم است تا فیلذّای هرتَط تِ هَضَع تیکت ٍ هتي تیکت را تکویل ًواییذّ.وچٌیي
هی تَاًیذ از هطکل ایجاد ضذُ در سیستن خَد تصَیر تْیِ کردُ ٍ ترای ضفافیت تیطتر هَضَع  ،تصَیر هَرد ًظر را در
قسوت "قرار دادى ػکس" تصَرت پیَست ارسال ًواییذ(ضوارُ ّ .)3وچٌیي هی تَاًیذ در صَرت داضتي فایل ،فایل هَرد ًظر
خَد را از تخص هیاًی فرم(ضوارُ  ٍ)4یا اًتْای صفحِ( افسٍدى پیَست) ،تِ فرم درخَاست الحاق ًواییذ .در ایي تخص
ّوچٌیي هی تَاًیذ از صفحِ  errorسیستن خَد هستقیواً تصَیر تْیِ کردُ ٍ تالفاصلِ تِ درخَاست خَد الحاق
ًواییذ(ضوارُ  .)6پس از تکویل کلیِ اطالػات ،تا استفادُ از آیکَى " ثثت" کِ در اًتْای صفحِ قرار دارد(ضوارُ  )6فرم
درخَاست خَد را ارسال ًواییذ(تصَیر ضوارُ )5

تصَیر ضوارُ  .5تکویل فرم درخَاست

 .7پس از ارسال فرم درخَاست ،تِ صفحِ پیص خَاى ساهاًِ هٌتقل ضذُ ٍ پیام هرتَط تِ ارسال هَفقیت آهیس درخَاست ضوا
ظاّر خَاّذ ضذ(تصَیر ضوارُ .)6

تصَیر ضوارُ  .6پیام ارسال هَفقیت آهیس تیکت

 .8تا کلیک تر رٍی "فْرست تیکت ّا" در تاالی صفحِ(ضوارُ  ، )9کلیِ تیکت ّای ارسالی ضوا ظاّر هی ضَدّ .وچٌیي از هٌَی
سوت راست هی تَاًیذ تِ کلیِ تیکت ّای ارسالی خَد کِ در جریاى ّستٌذ دسترسی یاتیذ .در تخص فْرست تیکت ّا ،ضوا
هیتَاًیذ ضوارُ ،هَضَعٍ ،ضؼیت ٍ زهاى تیکت ارسالی خَد را دًثال ًوَدُ ٍ از آخریي ٍضؼیت رسیذگی تِ ایي تیکت ّا
هطلغ گردیذ( تصَیر ضوارُ .)7

 .9در صَرتی کِ کارضٌاس رسیذگی تِ تیکت ضوا ،هَضَع را تررسی ٍ هطکل را رفغ توایذ ،در تخص ٍضؼیت  ،ػٌَاى "رفغ
ضذُ" ًوایاى هی گردد(تصَیر ضوارُ .)8

تصَیر ضوارُ  .8رفغ هطکل تیکت
 .91تا کلیک تر رٍی هَضَع تیکت هی تَاًیذ از پاسخ کارضٌاس ٍ چگًَگی رفغ هطکل هطلغ ضَیذ(ضوارُ  .)2 ٍ 9در صَرتی کِ هطکل ضوا
تا هَفقیت تَسط کارضٌاس ترطرف گردد ،هی تَاًیذ تا استفادُ از آیکَى "تستي" (ضوارُ )3در اًتْای صفحِ تیکت خَد را تِ پایاى
رساًذُ ٍ تثٌذیذ .در صَرتی کِ ٌَّز هطکل تِ صَرت کاهل حل ًطذُ ٍ ًیازهٌذ پاسخ ٍ یا پیام هجذدی از جاًة ضوا هی تاضذ ،تا
استفادُ از آیکَى "پاسخ جذیذ" (ضوارُ  ،)4پیام خَد را هجذداً ترای کارضٌاس ارسال ًواییذ

.99
(تصَیر ضوارُ  .)9پایاى تیکت ٍ یا ارسال هجذد پاسخ

خَاّطوٌذ است در صَرت دریافت پاسخ هٌاسة از طرف کارضٌاس هرتثط ،حتواً تِ فرآیٌذ تیکت خَد تا استفادُ از آیکَى "تستي"
خاتوِ دّیذ.

