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شرکت فناوری فرا سیستم فرتاک

بسمه تعالی

معرفی سیستم پشتیبانی و گفتگوی آنالین کایاکو
کایاکو یک سیستم بسیار قدرتمند و پیشرفته ای برای پشتیبانی از مشتریان و پاسخگویی به
مشکالت و سواالت آنها می باشد که باعث افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود کیفیت پاسخگویی
سازمان شما خواهد شد .
شرکت فراسیستم با بومی سازی کامل آن توسط کارشناسان مجرب خود توانسته است سهم بسزایی
را در بهبود کیفیت پاسخگویی شرکت ها و سازمان ها و افزایش رضایتمندی مشتریان آنها را داشته
باشد .
نسخه کامل و بروز شده کایاکو فیوژن شامل سیستم تیکتینگ و گفتگوی زنده به همراه ماژول تلفن
گویای بسیار قدرتمند تحت شبکه می باشد که با استفاده از آن تمامی نیاز های یک شرکت و یا
سازمان را برای پشتیبانی و پاسخگویی به مشکالت کاربران و مشتریان را فراهم می کند.
هم اکنون استفاده از یک سیستم تیکتینگ جهت بهبود امور پاسخگویی به سواالت و مشکالت
مشتریان و افزایش سطح رضایت آنها به عنوان یک اصل مهم تلقی شده و سبب کاهش چشم گیر
بسیاری از هزینه ها در سازمان می گردد.
فراسیستم مفتخر است برای اولین بار در ایران نسخه کامال اورجینال و فارسی شده کایاکو فیوژن را
با قیمت مناسب در اختیار شما هم وطنان عزیز قرار دهد ،امید بر آن است تا بتوانیم سهم عمده ای
در بهبود شرایط و ارتقاء سطح پشتیبانی شرکت و یا سازمان شما داشته باشیم .
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سیستم ارسال تیکت :
کایاکو مجهز به یک سیستم بسیار قدرتمند تیکتینگ می باشد بدین صورت که کاربر با ارسال ایمیل
و یا عضویت در سیستم یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تشخیص هویت کاربر به وی ارسال
می شود و پنل کاربری وی پس از کلیک بر روی لینک فعال شده و مجدد ایمیلی حاوی اطلالعات
کاربری و ورود به سیستم به ایمیل او ارسال میگردد.
پس از ثبت کاربر و فعال سازی اکانت وی ،تمامی اطالعات تماس ها و عملکردهای کاربر در رزومه
تمامی گفتگوها و تیکت ها در سیستم ثبت میگردد و برای هر کدام کد رهگیری خاصی را در نظر
میگیرد.
کاربر با ورود به سیستم و ثبت تیکت جدید عنوان سوال و یا مشکل خود را درج کرده و سطح
اولویت آن را مشخص می نماید .سپس دپارتمان مخصوص رسیدگی به موضوع را انتخاب نموده و
توضیحات الزم را به همراه فایل های پیوستی (در صورت نیاز) ثبت کرده و همان لحظه ایمیلی
حاوی کد رهگیری تیکت ایجاد شده به کاربر ارسال میگردد .و نیز پس از پاسخگویی به تیکت مورد
نظر ایمیلی جهت اطالع کاربر به وی ارسال میشود.
اپراتورها میتوانند در پاسخگویی تیکت وضعیت های مختلفی را ثبت کنند .از جمله؛ در حال بررسی،
پاسخ داده شده ،منتظر کاربر و غیره ،این وضعیت ها میتوانند ویرایش شده و تغییر کنند.
کاربرها میتوانند به پاسخ تیکت های خود امتیاز بدهند و یا سطح رضایت خود را از نحوه پاسخدهی
اپراتور مربوطه در سیستم ثبت کنند .مدیریت میتواند به صورت دوره ای یا ماهیانه به راحتی و با
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گزارش گیری از سطح رضایت مشتریان از نحوه پاسخگویی اپراتورها اطالع یابد .اپراتور میتواند تیکت
خاصی را در حیطه وظایف او نیست به دپارتمان دیگیری ارجاع دهد.
بخش تیکتینگ کایاکو دارای امکانات زیادی از جمله ،عالمت گذاری تیکت ها ،افزودن یاداشت به
تیکت ها به حالت خصوصی بین کارمندان و  ...وجود دارد که مختصری از این امکانات معرفی خواهد
شد.

گفتگوی آنالین :
کایاکو مجهز بهه یهک سیسهتم گفتگهو آنالیهن مهی باشهد کهه شهما میتوانیهد بها اسهتفاده از ایهن
سیستم با کاربران خود گفتگهو کنیهد ،تمهامی گفتگهو هها در رزومهه ههر یهک از کهاربران خیهره
شده و برای هر یک از گفتگو ها کد رهگیری خاصی اختصاص داده میشود.
شما میتوانید بهه راحتهی گفتگهو را بهین کارمنهدان و یها دپارتمهان هها انتقهال داده و یها کارمنهد
خاصی را به گفتگوی ما بین شما و مشتری دعوت کنید.
کارمنههدان میتواننههد در هههر لحظههه از گفتگههو مههتن هههای گفتگههو را بههه عنههوان تیکههت از جانههب
مشتری ایجاد
نمایند و همزمان ایمیلی حاوی اطالعات تیکت درج شده به مشتری ارسال میگردد.
تمههامی گفتگههو ههها دارای سیسههتم نظرسههنجی و درج سههطح رضههایت مشههتری از پاسههخ دهههی
کارمند می باشد که رضایت خود را از نحوی پاسخ دهی در سیستم خیره می نماید.
همچنههین کههاربر میتوانههد رونوشههتی از گفتگههوی خههود بهها دپارتمههان مههورد انتخههابی را بههه ایمیههل
خود ارسال و یا پرینت نماید.
تمههامی پرسههنل و یهها کارمنههدان میتواننههد بهها همههدیگر گفتگههو کننههد و یهها فایههل خاصههی را بههه
مشتری و کارمندان ارسال نمایند.
کایههاکو دارای یههک سیسههتم تشههخیص هویههت بازدیههد کننههده سههایت را دارد کههه بهها اسههتفاده از
آن مههی توانیههد حتههی بدانیههد هههم اکنههون کههدام کههاربر ههها از سههایت دیههدن میکننههد و حتههی در
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حههال مطالعههه کههدام تیکههت اسههت و از کههدام ای پههی وارد سیسههتم شههده اسههت و یهها در حههال
گفتگو با کهدام دپارتمهان بهوده و یها اولهین بهار اسهت کهه وارد سهایت شهده اسهت و یها آخهرین
بازدیههد وی چههه زمههانی بههود و در صههورت تمایههل کارمنههد مههی توانههد پیغههامی بههه عنههوان دعههوت
کاربر به گفتگو به وی ارسهال نمایهد کهه در صهورت تاییهد کهاربر میتوانهد بها آن کارمنهد گفتگهو
نماید.
کارمندان میتواننهد از مهتن ههای از پهیش آمهاده ای بهرای گفتگهو اسهتفاده نماینهد ،بهرای ماهال
وقتههی کههاربری مشههکلی را مطههرک میکنههد کههه حالههت عمههومی دارد ،کارمنههد بهها انتخههاب مههتن و
توضیح مربوط به آن مشکل را به کاربر بدون تایپ مجدد آن ارسال نماید .
گفتگهوی آنالیهن کایهاکو مجههز بهه یهک سیسهتم ریمهوت دیسهکتاپ مهی باشهد کهه مارمنهد در
صههورت نیههاز میتوانههد بهها ارسههال پیغههامی بههه کههاربر و تاییههد از جانههب وی بههه کههامپیوتر وی بههه
صورت ریموت وصل شده و کار های الزم و یا آموزش های الزم را به وی ارائه نماید.

تعریف تیم و دپارتمان
شههما در پنههل مههدیریت میتوانیههد دپارتمههان و تههیم هههای مههورد نظههر خههود را ایجههاد کنیههد بههرای
ماال دپارتمان فنی شهما امکهان دارد متشهکل از دو تهیم فنهی بها مهدیریت واحهد و یها جداگانهه
داشته باشد.
میتوانید کارمندانی را ایجاد کرده و با سطح دسترسی دلخواهی عضو یک دپارتمان کنید.
برای ههر دپارتمهان میتوانیهد مهدیر خاصهی را انتخهاب کهرده تها بهه تمهامی امهور مربهوط بهه آن
دپارتمههان را مشههاهده و مههدیریت نمایههد و از کارهههای ارجههاع داده شههده بههه آنههها گههزارش گیههری
نموده و کارهای الزم را به آنها ارجاع دهد.
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در یههک دپارتمههانی میتوانیههد شههخص هههای خاصههی را فقههط بههرای گفتگههوی آنالیههن در نظههر
بگیریههد و یهها دپارتمههانی را ایجههاد کنیههد کههه بههه حالههت خصوصههی باشههد و تنههها بهرای کارمنههدان
قابل مشاهده باشد تا مشتریان مستقیما نتوانند به آنها گفتگو و یا تیکت ارسال نمایند.

 VOIPتلفن تحت شبکه :
ارتباطات یکی از نیازهای حیاتی بشریت است و انسان همواره به دنبال ابداع فن آورهائی بوده است
که بتواند با استفاده از آنان با سایر همنوعان خود ارتباط برقرار نماید  .در گذشته ای نه چندان دور
که ان سان ا ستفاده از اینترنت را تجربه نکرده بود  ،ارتباطات محاوره ای صرفا" از طریق تلفن و به
کمک خطوط PSTNبرگرفته از )  ،( Public Switched Telephone Networkانجام
می گردید  .ابداع کامپیوترهای شخ صی  ،فن آوری های جدید ارتباطی نظیر تلفن های سلولی و
نهایتا" اینترنت نمونه هائی در این زمینه می با شند که باعث شده ا ست ان سان بتواند با ا ستفاده از
سهههرویس های جدیدی نظیر نامه الکترونیکی  ،چت و مواردی دیگر با سهههایر افراد ارتباط برقرار
نماید .
در حال حاضههر می توانیم نظاره گر یک انقالب واقعی در عرصههه ارتباطات باشههیم  .هر شههخص با
استفاده از کامپیوتر و اینترنت می تواند با سایر افراد مورد عالقه خود ارتباط برقرار نموده  ،داده ئی
را مبادله و یا از طریق امکانات نرم افزاری موجود با یکدیگر گفتگو نمایند  .ما نمی دانیم دقیقا" در
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ولی این را می دانیم که کامپیوتر دارای نق شی محوری و ا سا سی در
این رابطه خواهد بود  .اینترنت با سرعت باال در همه جا ا ستفاده خواهد شد و مردم با یکدیگر به
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صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار خواهند نمود .به هرحال  ،رشد بی سابقه اینترنت در سالیان
اخیر این نوید را می دهد که بتوان از زیرسهههاخت موجود به عنوان یک گزینه مطلوب به منظور
ارتباطات ا ستفاده نمود  .رو شهای برقراری ارتباط تلفنی در حال تغییر ا ست .امروزه برای برقراری
ارتباط تلفنی راه دور اغلب از تکنولوژیی به نام  VoIPاسههتفاده می شههود .شههرکت های زیادی
هستند که سرویس  VoIPارئه می دهند و پیوسته هم در حال افزایش هستند.
در حال حاضهههر شهههرکت های مخابراتی پیشهههگام در دنیا ،پس از وقوف به امکانات بی پایان این
تکنولوژی جدید ،در حال تأسیس مراکز  VoIPدر سراسر دنیا هستند و فروش سیستمهای تلفن
VoIPروز به روز در حال گ سترش ا ست .اگر شما ت صمیم به پیاده سازی سی ستم  VoIPدر
سهههازمان خود دارید ،ابتدا مشهههخص کنید که کدام یک از تجهیزات تلفنی فعلی تان را می توانید
حفظ کنید .بدین ترتیب می توانید به میزان زیادی در هزینه ها صهههرفه جویی کنید .بسهههیاری از
سی ستم های تلفن دیجیتال با افزودن کم ترین سخت افزار و به روزر سانی نرم افزار دارای قابلیت
آدرس دهی می شوند.
از آن جایی که با ا ستفاده از  VoIPشما از هر جایی که به پهنای باند منا سب د ستر سی دا شته
با شید ،می توانید ارتباط برقرار کنید ،کاربران می توانند هنگام م سافرت  ATAها یا IP Phone
هایشان را همراه داشته باشند و به تمام خدماتی که تلفن دفترشان ارائه می دهد دسترسی داشته
باشند.
برخی شرکت ها از یک  soft phoneبرای دسترسی به سرویس  VoIPشان استفاده می کنند.
یک  soft phoneیک نرم افزار ویژه ا ست که سرویس  VoIPرا به کامپیوتر یا  laptopشما
 loadمی کند .این برنامه ها این امکان را به شهههما می دهد که از طریق  laptopتان از هرجای
دنیا که به یک ارتباط با پهنای باند مناسب دسترسی داشته باشید ارتباط تلفنی برقرار کنید.

7
تبریز :خیابان ارتش جنوبی ،کوی صدر ،تقاطع دل حامد (انوری) ،پالک  ،98شرکت فناوری فراسیستم فرتاک
تلفن تماس 041 – 35531515 :ایمیلsale@farasystem.net :

وب سایتwww.farasystem.net :

http://ikayako.ir/

شرکت فناوری فرا سیستم فرتاک

اغلب شرکت های تلفنی سنتی هزینه سرویس های اضافی را در صورت حساب شما می گنجانند.
در حالی که اگر از سرویس دهنده های  VoIPاستفاده کنید ،این سرویس ها استاندارد به حساب
می آید .سرویس هایی مال:
▪ Caller ID
▪ Call Waiting
▪ Call Transfer
▪ Repeat Dialing
▪ Return Call
▪ Three-way Dialing
بع ضی از سرویس دهندگان  VoIPمزایای بیش تری در مورد فیلتر کردن تماس های تلفنی ارائه
می دهند .این قابلیت های اضافی به شما این امکان را می دهد که در مورد چگونگی انتقال تماس
های تلفنی بر اسههاس اطالعات  Caller IDتصههمیم گیری نمائید .این قابلیت ها به شههما امکان
انجام کارهای زیر را می دهد:
 )1انتقال تماس تلفنی به یک شماره تلفن خاص ()Forwarding
 )2ارسال مستقیم تماس به Voicemail
 )3ارسال پیغام اشغال بودن مشترک به تماس گیرنده
 )4امکان سرویس در دسترس نبودن مشترک
کایاکو این امکان را به شما میدهد تا بتوانید از آن به عنوان یک  soft phoneا ستفاده نمایید
به طوری که تمامی الگ های تماس شههما با کاربران در سههیسههتم خیره شههده و به هنگام تماس
کاربر بالفاصله لیست تیکت های او و اطالعات کاربری و  ...برای شما نشان داده خواهد شد.
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شما میتوانید در هنگام تماس کابر به صورت همزمان برای وی تیکت ایجاد کنید و م شکل او را به
دپارتمان خاص ارسال نمایید.

نسخه های کایاکو :
کایاکو در سه نسخه ارائه میگردد که بسته به نیاز و شرایط زمانی میتوانید از آنها استفاده نمایید.
نسخه تحت وب  ،نسخه دیسکتاپ ،نسخه موبایل

مرکز آموزش و بخش رفع ایرادات :
در قسمت کاربری کایاکو قسمتی با عنوان مرکز آموزش و رفع ایرادات وجود دارد که شما میتوانید
از طرف مدیریت و یا دپارتمان ها مطالب موجود را مدیریت کرده و فایل های آموزشههی خاصههی را
در آن قرار دهید برای ماال سواالت متداولی را در آن درج کرده ئ جواب های خاصی را برای آنها
در نظر بگیرید.
تفاوت این سیستم با دیگر سیستم ها در این است که بسیاری از کاربران وقت خود را برای مطالعه
این بخش ها صههرف نمی کنند و همیشههه بدون مطالعه موصههوعی را مطرک میکنند ،این بخش به
نوعی طراحی شده است که کاربر به هنگام درج تیکت ،سیستم از طریق جستجو در متن و عنوان
تیکت فایل های آموزشهههی و موارد مربوط به آنها را قبل از درج تیکت پیشهههنهاد میکند تا کاربر با
مطالعه آن دیگر نیازی به درج تیکت نداشته باشد.
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حتی کاربران میتوانند برای مطالب ارائه شهههده در مرکز آموزش و رفع ایرادات نظر بدهند و یا
سواالتی مطرک کنند.

سیستم خبر نامه و درج اخبار و اطالعیه ها :
کایاکو قابلیت درج اخبار و اطالعیه ها را در قسههمت کاربری را دارا میباشههد که میتوانید موضههوع
خاصی را برای کاربران نمایش دهید و یا از طریق ارسال خبرنامه به تمامی کاربران اطالع دهید.
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کایاکو امکانات زیادی برای نیاز های الزم و ضههروری یک سههازمان را دارا می باشههد که بر اسههاس
تحقیقات و برر سی در مورد نیاز ها و درخوا ست های سازمان های مختلف برنامه نوی سی و پیاده
سازی شده است که ما در این بخش تنها توضیح مختصری از امکانات و بخش های این سیستم را
به اطالع رساندیم.

برخی از مشتریان کایاکو

هم اکنون بسیاری از شرکت های معتبر ارائه دهنده خدمات از سیستم کایاکو برای سرویس دهی
و پشتیبانی از مشتریان خوداستفاده میکنند .اگر خدمات شما به طوری است که با کاربران زیادی
در ارتباط هستید و مدیریت آنها برایتان دشوار است کایاکو بهترین گزینه برای شماست.
برخی از مشتریان شرکت فراسیستم :
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