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خدمة فنية مستتتتتيمتف يستتتتتيميد من م الحلول الن ئية ،وينمذه م ندستتتتتوص ميخفتتتتتفتتتتتوص ف
البتمجي ت وهندستة الح ستب ت وخبتا ف ينميذ أنظمين المح سبية واإلداتية ،ويينوع أسب ب طلب
العميل للد م المن  ،إال أص أهم األسب ب المشيتكة قد يكوص كم يل :
 1تغبتة بع العم بمشتتتتتتت تكتة م ندا الد م المن ف يكييف بع وظ ئف أنظميه مع
ميطلب ي م الخ فة.
 2محدودية اسيع نة المسيخدم بيعليم ت النظ م.
 3ظ وت أخط قد يكوص ميعلقة ب السيخدام أو ب لنظ م أو بمؤثت خ تج .
 4يقديم يحديث ت األنظمة أو إفداتاي الجديدف للعم .

يحفتتتتتتل ل خدمة الد م المن م الحلول الن ئية ألنظمة أونكا بتو وأنظمة ميك مل ب ا
بواسطة م ندس خدمة م ميخففيص ،وهن ك ليحقيق ذلك:

 3وسائل تواصل يستخدمها العميل لطلب خدمة الدعم الفني.
 طلب الخدمة بواسطة اإلنيتنت.
 االيف ل ال يم بمنسق الد م المن ف أقتب فتع للعميل.
 اسي م تس لة تسمية مص العميل بطلب الد م المن .

 3وسائل تقدم بها الحلول النهائية خدمة الدعم الفني.

 اليوافل المب شت والستيع والمح دثة ب لنت أو ال يف.
 اسيخدام بتامج الوفول ص بُعـد.
 حضوت م ندا الد م المن لمكيب العميل.

 3خطوات يقدم بها مهندس الحلول النهائية خدمة الدعم الفني.
 اسي م ب غ بطلب الخدمة بأي وسيلة يوافل.
 يقديم الخدمة للعميل ب لوسيلة المن سبة لطبيعة الطلب.
 يوقيع العميل ل نموذج إيم م ينميذ طلبه.

يقتد ُم الحلول الن ت ئيتة ختدمة يي تف م ندا الد م المن للعميل ند طلبه ذلك ،فيطلع الم ندا ل
أدا األنظمة ،وينمذ الحلول المب شتتتتتف الي يحي ج  ،ثم يقدم يوفتتتتي يه ال يمة للمستتتتيخدميص ،كم
يسيمع ليوفي ت العميل ومقيتح يه ،ويقدم إلداتيه يقتيتا ً ص يي تيه للعميل.

مج نية يم م ً خ ل السنة األول  ،وال ييم يحتيت فواييت بتسوم يقديم خدمة الد م المن ف السنوات
الي لية إال للعم غيت المشيتكيص ف يجديد ايم ق الضم ص السنوي.
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