
  ارتباط با مشتري رساموج پرشیا 

این قسمت جهت سهولت دسترسی مشتریان به سامانه مرکز تعمیرات رساموج پرشیا ایجاد      

بخش   WWW.RASAMODJE.COMمشتریان محترم می توانند با مراجعه به سایت . شده است 

  سامانه شده و از امکانات آن استفاده کنند.ارتباط با مشتري وارد این 
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 شکایات ، پیشنهادات و انتقادات  نظرات، امکان ثبت . 7

پرسنل و کارشناسان این شرکت تمامی تالش خود را در جهت افزایش رضایتمندي مشتریان به کار 

 خود پیشنهادات و انتقادات میگیرند. اگر در تحقق این هدف ضعف یا نقصانی وجود داشت لطفا با

  .کنید یاري تر مناسب و بهتر خدمات ارائه در را ما
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  WWW.RASAMODJE.COMاز برقرار بودن اینترنت خود اطمینان حاصل کرده و به آدرس  . 1

  بخش ارتباط با مشتري مراجعه کنید.

از سرکار خانم مهندس طاهرخانی  فراموشیرا وارد کنید. (در صورت  نام کاربري و گذرواژه . 2

 دریافت کنید)

 

 میکنید.پس از وارد شدن به سامانه در صفحه اصلی مشخصات مشتري را مشاهد  . 3



تجهیزات ارسالی جهت تعمیر را در این قسمت وارد کرده و روي کلید   ارسال دستگاه : . 4

 اضافه کلیک میکنید.

 

و شرح خرابی را ها روي کلید مرحله بعد کلیک میکنید. پس از وارد کردن تمامی دستگاه . 5

 وارد میکنید.

  چاپ آماده گردد.کنید تا فرم ارسال جهت سپس روي کلید تایید نهایی کلیک می . 6

فرم را پرینت گرفته و جهت پیگیریهاي بعدي بایگانی کنید، یک نسخه از فرم  را به همراه 

  تجهیزات ارسال نمایید.

  

  



 : در این قسمت فرم تجهیزات ارسال شده را میتوانید مشاهده کنیددستگاه ارسال لیست . 7

  شود .در صورتی که روي شماره فرم کلیک کنید جزئیات فرم نمایان می

  

پس از ارسال تجهیزات روي ویرایش کلیک کرده و اطالعات مربوط به تاریخ و طریقه ارسال  . 8

در صورتی که تجهیزات توسط شرکت رساموج پرشیا در یافت شده باشد  را تکمیل نمایید.

  وضعیت ارسال و وضعیت ورود تغییر خواهد کرد.

  

تعمیر و ارسال شده توسط  هايلیست خروج رساموج: در این قسمت اطالعات دستگاه . 9

 کنید.شرکت را مشاهده می
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هاي ارسال براي تعمیر را جستجوي دستگاه: در این قسمت میتوانید جزئیات دستگاه  . 11

 بیشتري را مشاهده میکنید.مشاهده کنید، در صورت کلیک روي سریال دستگاه جزئیات 

  

  از سامانه خارج شوید.براي امنیت بیشتر پس از اتمام کار  توسط کلید خروج 


