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المستفيدين

في الخدمة

الوصف

يقوم النظام بالسماح ألي زائر أو مستخدم ألنظمة الجامعة بالتواصل مباشرة مع فريق الدعم الفني المتخصص للنظام أو
الخدمة ،حيث أنه باستطاعة النظام الربط مع أي خدمة أو نظام بسهولة تامة وإعطاء الصالحيات للجهة المستفيدة منه بسهولة
تامة ،ويتميز النظام بسرعة االستجابة وتعدد المهام ويستطيع أي مستفيد من فتح طلب جديد ومتابعة حالة المشكلة

الطالب – موظفين – اعضاء هيئة تدريس -زائر

خصائص ومزايا النظام الرئيسية
نظام تواصل ضمن باقة متكاملة من الخدمات إلدارة العالقة مع منسوبي الجامعة والمستفيدين بما
فيها الطلبات واالستفسارات ذات العالقة بالشؤون األكاديمية والتعليمية والفنية واإلدارية والشكاوي
واالقتراحات بحيث يم ّكنهم من إرسال الطلبات من خالل طرق متعددة كالدخول على نظام تواصل
أو من خالل بوابة الجامعة اإللكترونية بشكل مباشر أو تطبيق جوال الجامعة أو من خالل األنظمة
بمختلف خدماتها ،إضافة إلى أن النظام يم ّكن الجهات المقدمة للخدمات والدعم من التواصل المباشر
مع المستفيدين حسب نوع المشكلة اما عن طريق الموقع أو الرسائل النصية وذلك لتقديم الدعم
بأسرع وأفضل طريقة متاحة.
كما يوفر نظام تواصل باقة من المزايا والخصائص التفاعلية الهامة ،والتي يتم من خاللها االطالع
وإدارة كامل الطلبات واالستفسارات والشكاوى واالقتراحات ،حيث يقدم بيئة دعم مركزية
للمستفيدين والجهات المقدمة للخدمات ،إضافة إلى أنه يمكن من خالل النظام متابعة مؤشرات األداء
من حيث التعامل مع التذاكر ومعدل إغالقها ودعم المستفيدين ،كما يوفر النظام آلية مرنة لتقديم
الدعم وطلب المعلومات سواء للمستفيد أو مقدم الخدمة .وبإمكان أي شخص طلب الدعم وفتح
التذكرة مع أي جهة وحسب نوع المشكلة ومن خالل أي وسيلة متاحةٍ ،وتتم إدارة التذاكر وتقديم
الدعم من خالل محرك مركزي وآلية موحدة ومن خالل فرق دعم تابعة لجميع جهات الجامعة.
ويتفاعل النظام مع تفاصيل الطلب المقدم من خالل التواصل والتنبيه حول أي إجراء يتم على
التذكرة من خالل البريد اإللكتروني والرسائل النصية على الجوال ،إضافة إلى إمكانية المتابعة
والتواصل بشكل مباشر من خالل الجوال وباستخدام رقم التذكرة ورفع البيانات المطلوبة والمرفقات
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تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين داخل الجامعة وخارجها ،ورفع جودة التواصل مع المستفيدين وأتمتتها
بشكل كامل
تفعيل عمليات تقنية المعلومات طبقا لمتطلبات الجودة للحصول على الفوائد المرجوة من كافة العمليات .
مراقبة تنفيذ العمليات وتشغيل الخدمات بما فيها ما تم إنجازه ووضع األسس والقواعد الالزمة لتحسين الوضع الحالي .
رفع كفاءة العاملين بعمادة تقنية المعلومات  ،وإرساء ثقافة العمليات القياسية المصممة والمكتوبة بغرض تطويرها .
رفع جودة التواصل والدعم المقدم لجميع منسوبي الجامعة وذلك من خالل وضع حلول وخدمات تقنية متميزة ومتقدمة
بخصائصها وآلياتها تُسهل عمليه ربط المستفيدين بالجهات الداخلية في الجامعة.
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أوال :شاشات الدخول ورفع تذكرة
 -شاشات إعادة مراجعة ومشاهدة التذكرة
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ثانيا :شاشات لوحة التحكم
 -شاشات تسجيل تذكرة واختيار الخدمة المطلوبة
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شكرا

