
     

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαχειριστείτε  
τα αιτήματα  
υποστήριξης
Γρήγορα και αποτελεσματικά

ΗELP!



     

ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟΔΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

TI KEΡΔIZOYME...

1 2 3 4 5 6

Πρόκειται ένα σύγχρονο HelpDesk & Ticketing σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων από πελάτες είτε 

πρόκεται για θέματα υποστήριξης, πωλήσεων ή λογιστηρίου. Το κάθε αίτημα δημιουργεί ένα “ticket”, ένα case, 

το οποίο «χρεώνεται» σε υπεύθυνο χειριστή για τη διευθέτηση του, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους 

πελάτες να παρακολουθούν on-line την πρόοδο του αιτήματός τους.

Μετά την επίλυση και το κλείσιμο κάθε ticket, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να βαθμολογήσει την ποιότητα της 

εξυπηρέτησής του και η διοίκηση να βγάλει τα απαραίτητα στατιστικά. 

•  Διαχείριση αιτημάτων

• Διαδραστικότητα μεταξύ τμημάτων

 • Ανακατεύθυνση αιτημάτων

• Ενοποιημένος τρόπος επικοινωνίας

•  Παρακολούθηση πορείας αιτημάτων

•  Πλήρες ιστορικό αιτημάτων 

•  Προτεραιοποίηση αιτημάτων

• Αυτοματοποιημένες απαντήσεις στους πελάτες

•  Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης 24/7

Σχετικά με το Vortex HT

Διαδικασία ροής ενεργειών HT

Χαρακτηριστικά Vortex HT

Ο πελάτης δημιουργεί νέο αίτημα 
υποστήριξης είτε από το Web Portal 

είτε στέλνοντας ένα απλό email.

Το κάθε αίτημα δημιουργεί ένα “ticket”, ένα case και  
ο πελάτης λαμβάνει αυτόματα ένα απαντητικό email  

με τον μοναδιαίο κωδικό του ticket.

Ο πελάτης παρακολουθεί online 
ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη και την 
πορεία επίλυσης του αιτήματός του.

Το Τicket «χρεώνεται» στον 
υπεύθυνο χειριστή για τη 

διευθέτησή του.

Με την ολοκλήρωση, ο πελάτης 
βαθμολογεί την ποιότητα εξυπηρέτησης 
και τον χρόνο απόκρισης στο αίτημά του.

Εάν το αίτημα απαιτεί περαιτέρω εργασία 
όπως επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη 

ή οποιδήποτε άλλη ενέργεια δημιουργούμε 
συσχετιζόμενη εργασία στο Vortex FSM με 

Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ID

Το αίτημα διεκπεραιώνεται και ο υπεύθυνος 
χειριστής ενημερώνει το Vortex για τις 

ενέργειες του και κλείνει το Ticket.

HELP



Τα πλεονεκτήματα Vortex HT

www.vortexsuite.com - www.dataconsulting.gr

www.vortexsuite.com (+30) 210 2916001 info@vortexsuite.com

product of

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 24/7

Αδιάλειπτη λειτουργία σε 24ωρη 
βάση ενός συστήματος λήψης και 

συντονισμού βλαβών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΗΣΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Δυνατότητα προτεραιοποίησης κάθε  
ticket με βάση την κρισιμότητα του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Ο πελάτης δημιουργεί νέο αίτημα και 
λαμβάνει αυτόματα ένα απαντητικό 

email για την παραλαβή του. Το αίτημα 
δημιουργεί ένα “ticket”, ένα case, το οποίο 
“χρεώνεται” σε υπεύθυνο χειριστή για τη 

διευθέτησή του.

Με τη δημιουργία ενός αιτήματος,  
το σύστημα μπορεί να αξιολογήσει  

και να αναθέσει την διεκπεραίωσή του 
στο ανάλογο τμήμα του οργανισμού  

που το αφορά.

Το κάθε αίτημα μπορεί να αφορά ένα 
ή πολλά τμήματα και αντίστοιχα ένα ή 
πολλούς χειριστές. Ο κάθε χειριστής 
μπορεί να ανακατευθύνει ένα αίτημα  

στον επόμενο χειριστή για διεκπεραίωση 
με τα απαραίτητα σχόλια.

ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Στην καρτέλα του πελάτη και μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο έχουμε το ιστορικό  

όλων των αιτημάτων του,  
εκκρεμών και ολοκληρωμένων. 

Επιβεβαίωση προς τον πελάτη 
ότι έχει ληφθεί το αίτημα του με 

αυτοματοποιημένο απαντητικό μήνυμα. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η πληροφορία που αφορά το κάθε 
ζήτημα βρίσκεται συγκεντρωμένη σε 
ένα σημείο, με αποτέλεσμα την online 
παρακολούθηση της εξέλιξης και της 

πορείας επίλυσης ενός θέματος.

Το κάθε αίτημα μπορεί να δημιουργήσει 
αλυσιδωτές επικοινωνίες μεταξύ των 
χρηστών του οργανισμού, οι οποίες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα 
από το ίδιο ενιαίο περιβάλλον.


