خدمة الدعم الفني:
خدمة فنية مستتتةميس يستتتةفيد منء عممة أننمة أرن،

ييرذ رينفند مءندستتتر مةخ تتت تتتر في

الييمجي ت ردندستتتة الب ستتتي ت رخيياة في ةنفين أننمة أرن،

يير المب ستتتيية رارداييةذ رةةنر

أسي ب طلب العميل للدعم الفني م يلد آلخيذ إال أ أدم األسي ب المشةي،ة قد ة،ر ،م يلي:
 1يغية يعض العممة يمشتتتتتتت ي،ة مءند
مةطلي ةءم الخ

الدعم الفني في ة،ييف يعض رن ئف أننمةه مع

ة.

 2مبدردية اسةع نة المسةخدم يةعليم ت النن م.
 3نءري أخط ة في النن م لسيب مةعلق ي السةخدام أر ي لنن م أر يمؤثي خ يجي.
 4ةقديم ةبديث ت األننمة أر إ داياةء الجديدس للعممة.

تقديم خدمة الدعم الفني:
يقدم خدمة الدعم الفني ألننمة أرن،

يير مءندسر خدمة عممة الفي أر المرز الني يةراجد فيه

العميلذ رقد ةخةلف رستتتتتتتت ئل أر رق ت ةقديم الخدمة م يلد آلخي رم نن م آلخيذ يينم ةةربد
إجياةات ةقديم خدمة الدعم الفني ألننمة أرن،

يير ي لخطرات الة لية:

 1طلب العميل لخدمة الدعم الفني ي لرسيلة المن سية رالمعةمدس في منطقةه.
 2ةنفين مءند

الدعم الفني طلب العميل يةقديم الخدمة ي لرسيلة المن سية لمع لجة الطلب.

 3مرافقة العميل على إةم م ةنفين طليه ي لرسيلة المعةمدس في منطقة العميل.

أهم وسائل تقديم خدمة الدعم الفني لعمالئنا:
 1الةرا ل المي شي رالسييع رالمب دثة ي لنت أر الء ةف.
 2اسةخدام ييامج الر رل ع يُعـد.
 3بضري مءند

الدعم الفني لم،ةب العميل.

وصول مهندس الدعم الفني:
ةقد ُم ُ ،ل فير ِع ن رم ،ةب مرزعين المعةمدي خدمة زي يس مءند
نلكذ فيطلع المءند على أداة األننمةذ رينفن البلرل المي شتتتتتتيس الةي ةبة جء ذ ثم يقدم ةر تتتتتتي ةه
الدعم الفني للعميل عند طليه
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المزمة للمستتةخدمي ذ ،م يستتةمع لةر تتي ت العميل رمقةيب ةهذ ريقدم ةقيييا ي ع زي يةه يراستتطة
بس يه في نن م  CRMردايةه المخة ة رشي،ة إدايات رمسئرلي رمءندسي أرن،

يير.

رسوم خدمة الدعم الفني:
مج نية ةم م ي خمل السنة األرلىذ رال يةم ةبييي فراةيي ييسرم ةقديم خدمة الدعم الفني في السنرات
الة لية إال للعممة غيي المشتتتتةي،ي في ةجديد اةف ض الضتتتتم
المعةمدي ذ رللةعيف على ةف

الستتتتنري يراستتتتطة فيرعن رمرزعين

تتتيل ستتتي ستتتة الدعم الفني في منطقةكذ ن مل الةرا تتتل ستتتمعءم م

خمل زي يس اليايط الة لي :خ يطة الةراجد رالةرا ل

الدعم الفني المركزي
ة في اردايس الع مة لشي،ة يم سرفت ي نع ةذ ةبةري خيياة ييمجة رةنفين
إدايس مةخ
األننمةذ رةيةيط يفيض ةطريي األننمةذ رلء مء م مةنرعة أدمء :
 1دعم األننمة لدى العممة رفي مقدمةء مجمرعة أننمة أرن ،يير.
 2دياسة أنرا العممة رأس ليب عملءم رسلر،ي ت المسةخدمي .
 3ةي دل الخييات رالمع يف يي مءندسي الدعم النفي في المن طق.
 4اسةقي ل أخط ة األننمة رمع لجةء مع فييق الةطريي رفبص البلرل الجديدس.
 5إيس ل الةبديث رار دايات الجديدس للفير رالر،مة.

طرق تقديم الدعم الفني المركزي:
 1ةقديم االسةش يات اليسيطة رالسييعة ي لء ةف أر يييامج الةرا ل االجةم عي.
 2إيس ل الملف ت رةي دلء يراسطة نن م الـ  CRMريس ئل اريميل.
 3إعداد منشتتتتتريات معلرم ةيةذ فنية لةطريي خييات رمء يات المءندستتتتتي ذ أر ةعليمية
لمسةخدمي األننمة في ةف يل جزئية مبددس.

لمن يُـقَـدَّ ْم الدعم الفني المركزي؟
 1لمءندسي الدعم الفني رمنفني األننمة في الفير رم ،ةب المرزعي .
 2لعممة اليلدا الةي لي فيء مخةص دعم فني ريراسطة المرز .
 3للمش ييع ال،يييس الةي ال ة،ر في إط ي اخة ص الفير أر المرزعي .
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