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 مشتریان پرتال   راهنمای خدمات

 ابرآمد 
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 .گوییمورود شما را به خانواده ابرآمد تبریک می 

ه پاسخگویی  گوناگون فناوری اطالعات، آماد   یهاحوزه ما در ابرآمد با ایجاد تیمی از متخصصان و مشاوران فنی در  
 هستیم. های مشترکین خود  و درخواست  سؤاالتبه 

مطابق  )   مشترک” توسط  معرفی نماینده“ فرم    در  که  ،مشترک اریاالختتام   نماینده  بهابرآمد    هایرسانی کلیه اطالع 
. خواهشمند است در  گرددی مارسال  تیکت در پرتال پشتیبانی    ایمیل و از طریق    ،معرفی شده  ( نامه توافق   5بند  

  واحد فروش ابرآمد به  از طریق ارسال نامه    رسمی صورت  را بالفاصله و به   نماینده جدید صورت تغییر نماینده،  
 .کنید  معرفی

 در پرتال   مشترکمراحل تعریف نماینده  

توسط  نماینده معرفی شده  ؛ ابرآمد واحد فروش  هبمعرفی نماینده    فرم و  توافقنامهپس از امضا و ارسال  .1
 . شودمی تعریف   CRMابرآمد   در ،تیم فروش

حاوی  سپس   .2 ایمیل  عبورو    کاربری  نام یک  آدرس    کلمه  به    https://support.abramad.com  پرتالو 
 .شودمی ایمیل نماینده ارسال آدرس 

  های تیکت روی    رانجام شده ب   ی هات یفعالنتیجه و  و    د یثبت کندر پرتال تیکت    د یتوانمی   شما   پس نیازا
 .مشاهده کنید نیز    را ثبت شده 

مشاهده   امکان  چاپ  همچنین  دارد  پرتال  در  نیز  هاپرداخت   و  فاکتورهاش ی پ  ،فاکتورهاو  و    وجود 
 است.  مشاهدهقابل  زیاجرا ندر حال قراردادهای مشخصات 

 در پرتال   ثبت تیکتمراحل 

و یا هر زمان  اینترنت فعال داشتید ولی سرورتان قطع بود    ی که برای استفاده از سرور مشکل داشتید یازمانهر  در  
 د. ی، الزم است در پرتال خود تیکت ثبت کنداشتید  فنی سؤالکه 

 

https://support.abramad.com/
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 : اند ها توضیح داده شدهاست که در ادامه هریک از این بخش بخش  7  در پرتال دارای ثبت تیکت

، سرویسی که دچار مشکل شده است و یا درباره  های فعال خودباید از بین سرویس  شماسرویس مربوطه:  -الف
بین دو سرویس، سرویس بک آپ یا سرور ابرآمدی خود را انتخاب   به طور مثال)د ی انتخاب کن رادارید  سؤالآن 
 . (د یکنی م

 . است  یفن  اید که تیکت مربوط به بخش فروش  یبخش: الزم است انتخاب کن -ب

 :دیکنی م را انتخاب  از موضوعات زیر باشد که آن   یکی تواند ی م  درخواستنوع نوع:  -ج

   مشکل دسترسی به سرویس •
(No access ) 

 ( Backup Request) سرویس بکاپ •

    Certificateدرخواست   •
(Certificate Request ) 

 ( Change service) تغییر منابع سرویس •

 مشترک  ن یوصل ماش •
 (Connect Machine ) 

 ( Create machine) ن یساخت ماش •

 س ی / سرو نیقطع کردن ماش •
(Disconnect Machine ) 

 روال یفا  ماتیتنظ •
 (Firewall Configuratin ) 

 ( General Incident) عمومیمشکالت  •

 IP (IP Request )درخواست   •

 ن یساخت ماش ه ید ییتأ  •
(Machine creation approval)  

   سرویس مانیتورینگ •
(Monitoring Service ) 

 ( Network Problem) مشکل شبکه •

 black listکردن   تیآپد  •
 (Update black list ) 

 ( Update Machine)  روزرسانی ماشینبه  •

 ( VM Restart Request) نیماش  بوتیر  •

WAF  (WAF Protection )محافظت   •

 ماشین یا بک آپ نیز اقدام نمایید.  کردنپاک به  نسبت  ت جدید کبا ثبت تی  د یتوانی م  ،همچنین در صورت نیاز

 

 . کنید  را ثبت  کتیتموضوع و عنوان عنوان تیکت:   -د

بر   ری تأث زانیدو شاخص متعریف هریک از موارد،   بهباتوجه  ،درخواست تیاولو نییتع   یراب الزم استشدت:  -ح
 : د یحالت زیر را انتخاب کن چهاراز  یکیو   د یر ی به موضوع را در نظر بگ  یدگ یوکار و سرعت رسکسب 

 . کاربران مختل نشده است   برای سی کارکرد سرو : کم .1
 . گذاشته است  ری تأثشما  سی از سرو یبر بخش   ایجاد شده مشکل :  متوسط .2
 قرار داده است.  ر یتأثرا تحت و عملکرد کاربران  سی از سرو یبخش  : مشکل ایجاد شدهزیاد .3
ی نصب شده  افزارهانرم به طور گسترده    کند شده است و  شدتبه یا    قطع  سی سرو:  بحرانی  .4

 .اند قرار گرفته  ری تحت تأث
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 . کنید توضیحات: شرح درخواست خود را در این قسمت وارد  -و

به طور مثال برای  ) تر درخواست خود نیاز به ارسال فایل دارید برای تشریح مناسب  کهی درصورتپیوست فایل:  -ز
 . کنید این قسمت بارگذاری  توانید آن را در، می (تغییر منابع سرورها 

 در انتها دکمه ارسال را بزنید.و 

پاسخ    در کمتر از نیم ساعت توسط تیم سرویس دسک   و  تیکت برای کل تیم فنی ارسال   ، تیم فنی  انتخاب بخشبا  
 . شودی م داده 

های زیر تغییر  وضعیت آن را به یکی از حالت   ،حل و بررسی مشکل  و ضمنکارشناس فنی تیکت را بررسی کرده  
 : کنید مشاهده   توانید در پرتالاین تغییر وضعیت را میدهد که می 

 جدید  •
 با عنوان جدید دیده خواهد شد.در ابتدا تیکت ثبت شده شما 

 حل شده •
 وضعیت تیکت شما پس از حل مشکل، به حل شده تغییر خواهد کرد. 

 در دست بررسی  •
 . شودی مابرآمد در دست بررسی است با این عنوان نشان داده    ی هاکارشناس تیکت شما زمانی که توسط  

 تکراری  •
 تکرار شده با عنوان تکراری دیده خواهند شد.  ی هاکت ی تیک تیکت را چند بار ثبت کنید،   کهی درصورت 

 بسته شده  •
 تیکت بسته خواهد شد. اتوماتیک  صورت به ،  ساعت وضعیت تیکت تغییری نکند  72تا   کهی درصورت 

 در انتظار پاسخ مشتری   - باز •
 ، این عنوان دیده خواهد شد.شودانجام  ی شما کار از طرف حل مشکل  یبرانیاز باشد  اگر

 مشتری  توسطاسخ  پ  -ز با •
وضعیت  ،  یا کامنتی بر روی تیکت نوشته باشید   شودانجام    یشما کار از طرف  حل مشکل    یبرا   کهی درصورت 

 .کند ی م تیکت به پاسخ توسط مشتری تغییر  

 باز شده توسط مشتری  •
، به باز شده توسط  موردنظر پس از انجام فعالیت    د یتوانی موضعیت تیکت بسته شده توسط سیستم را  

 مشتری تغییر دهید. 

 دستی تیکت بسته شده را باز کنید.  صورتبه   د یتوانی ممشکل ثبت شده در تیکت حل نشده باشد،    کهی درصورت 

قدیمی اقدام   یهاکت ی تبا تغییر وضعیت    لطفا  .  است  ضروری  ،ثبت تیکت جدید برای مشکالت جدید ایجاد شده
 به ثبت مشکل جدید نفرمایید.
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 مختلف پرتال   یهابخش معرفی  

 .د یکنی م مشاهده  (1)شکل مختلف پرتال را در   یهابخش 

 
 ( 1شکل )

 ها کت ی تدسترسی سریع به  .1
. در پایین لیست  د نشوی م دریافت شده و خوانده نشده شما در این قسمت نشان داده  یهاکت یتکلیه  

 . شوند تبدیل میبه حالت خوانده شده   هاکت ی ت ، همههمهمشاهده با زدن 
 

 خروج  و  پروفایل .2
  ی تلفن همراهو    لیمیآدرس ای،  نام خانوادگ،  نام ی،  نام کاربر ،  نام حساب  د یتوانی م در قسمت پروفایل  

  رمز عبور توانید از طریق همین بخش  نیاز می در صورت    و  اید مشاهده کنید کرده وارد    نام ثبت که در زمان  
 خود را تغییر دهید. 

امنیت، رمز عبور خود را    نیتأمجهت    یادوره   صورتبه و یا    افزارهانرم پس از استقرار    شودی م پیشنهاد  
 . تغییر دهید 
 د. ندر این قسمت قرار دارنیز دکمه خروج  

 
 صفحه اصلی  .3

  ی فاکتورها ،  در حال اجرا  ی قراردادها،  موفق  یها پرداخت ،  د یجد   ی هاپاسخ  د یتوانی م صفحه اصلی    در  
 را مشاهده کنید. فاکتورها تی نمودار وضعو   ریاخ  ی هاتراکنش و   یهاکت یت،  پرداخت نشده
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 ها کت ی تمدیریت   .4

 وجود دارد.  هاکت ی تهمه  مشاهدهو   د یجد  کتی ثبت ت امکان در این بخش 

 
 قراردادها  .5

سه    است. قراردادهای شما ممکن است یکی از  مشاهده قابل   در این بخش وضعیت قراردادهای شما
 باشند. اجرا در حالدر حال عقد قرارداد، شروع نشده و  حالت

 
 فاکتورها  .6

این قسمت   پرداخت نشده شما در  و  پرداخت شده  پرینت    .هستند   مشاهده قابل فاکتورهای  قابلیت 
 در این قسمت وجود دارد.  نیز فاکتور و همچنین امکان پرداخت آنالین

 
 فاکتورهای پرداخت نشده  •

 
 ( 2شکل )

 

تاریخ فاکتورمبلغ  عنوان، وضعیت، جمع کل،    د یتوانی مدر این قسمت  (  2مطابق شکل ) های  قابل پرداخت و 
  مشاهده کنید.را  پرداخت نشده 
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  ( 3مطابق شکل )  و پرداخت آنالین آن، امکان کنترل جزئیات فاکتور  مشاهده و پرداختدکمه    کلیک کردنبا  
 وجود دارد. 

 

 
 ( 3شکل )

 

، مشخصات  داریمشخصات خر ،  مشخصات فروشنده،  فاکتور  خ یتار ،  شماره فاکتوراطالعات    د یتوانی م   در این بخش 
 را کنترل کنید.)در صورت ثبت(   مرتبط  یفاکتورها ش ی پو   یهادرخواست ، حاتیتوض، محصول

را پرینت کرده  پرداخت نشده فاکتور قرار داده شده تا بتوانید    صفحههمین  در پایین نیز    پرداخت  و  چاپ  امکان
 .کنید پرداخت (  3مطابق شکل ) ،ی نترنتیه پرداخت اگادر به و با اتصال آنالین  صورت به   ای و
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 فاکتورهای پرداخت شده  •

 
 ( 4شکل )

مشاهده    مشاهده کنید و در بخشرا    فهرست فاکتورهای پرداخت شده  د یتوانی م،    ( ( 4شکل ))   بخش فاکتورهادر  
،  شماره فاکتوربرای شما مهیا شده است. در این بخش جزئیاتی نظیر  فاکتور    اتی، امکان کنترل جزئنیز  جزئیات

و   مرتبط  یهادرخواست ،  حاتی توض،  محصول، مشخصات  داریمشخصات خر ،  مشخصات فروشنده،  فاکتور  خی تار 
در این بخش نیز امکان چاپ فاکتور پرداخت شده وجود    .((5شکل ))  است   مشاهدهقابل   مرتبط  یفاکتورها ش یپ

 دارد. 

 

 
 ( 5شکل )
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 فاکتورها ش یپ .7
در  شده در این قسمت    ثبت  یفاکتورهاش یپو با هماهنگی واحد فروش،    فاکتور ش ی پدر صورت نیاز به  

 .هستند  مشاهده قابل نشده   د ییتأشده و یا   د ییتأ دو وضعیت  
 

 نشده   د ییتأ یفاکتورها ش یپ •
قسمت   این  صادر  که    ییفاکتورهاش ی پدر  ابرآمد  فروش  واحد  توسط  شما  درخواست  اعالم  از  پس 

 هستند.   د ییتأ و  مشاهده قابل ، گردند ی م

 
 ( 6شکل )

در    وجود دارد.آن    د ییتأ و    فاکتورش ی پ  ات ی، امکان کنترل جزئ (6شکل )مطابق    جزئیاتمشاهده    کلیک کردنبا  
 . ((7شکل ))  نیز وجود دارد  فاکتورش ی پو یا رد   د ییتأ همین بخش امکان 

 
 ( 7شکل )
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 شده  د ییتأ یفاکتورها ش یپ •
شده    د ییتأ   های فاکتور ش ی پ  یازابه قرار دارد.  بخش  شده در این    د ییتأ  ی فاکتورهاش ی پلیست  

و در لیست فاکتورهای پرداخت نشده قرار  شود  میشما توسط واحد فروش ابرآمد، فاکتور صادر  
 . تا نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید  د گرفت نخواه

 
 هاپرداخت  .8

 . است مشاهدهقابل شما  یهاپرداخت کلیه  در این قسمت جزئیات 
 

 
 ( 8شکل )

 

( پرداخت  (  8مطابق شکل  پرداخت،  اطالعات  تاریخ  بانک،  پرداخت،  نحوه  پرداخت شده،  مبلغ  شامل شماره، 
 هاپرداخت است. همچنین امکان جستجو در بین    مشاهدهقابل شده به شرکت، وضعیت، نوع و جزئیات    پرداخت

 نیز وجود دارد. 
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 دارد. وجود  ،  (( 9شکل ))  پرداخت د یرس  اتی جزئ مشاهده و چاپ، امکان جزئیات همچنین در قسمت

 

 
 ( 9شکل )

را  و مبلغ پرداختی    بانک ،  شماره مرجع،  پرداخت  خ یتار ،  نحوه پرداختفاکتور،  نام    د یتوانی م شما  بخش  در این  
 . د یکنترل کن

 

اعالم شدهدر صورت   زمان  در  تیکت شما  به  پاسخگویی  بامی  ،عدم  به شماره  توانید  ابرآمد  فنی  - 021  واحد 
   بگیرید.تماس   2داخلی  83382900

  سال آماده پاسخگویی به مشترکین   روز  365در  روز هفته    7ساعته در    24صورت  پشتیبانی فنی ابرآمد به همکاران  
موردنیاز برای پایش و نگهداری دائمی    یهاحوزه تیمی متشکل از متخصصین تمامی    ترتیب شمااین. به هستند 
 در اختیار خواهید داشت.  همیشه خود  IT  یهاس ی سرو

 


