Ερώτηςη: Ποια είναι θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ ενόσ αιτιματοσ
Απάντηςη: Αφοφ επιςκεφτοφμε το URL http://ticketing.ktpae.gr/Ticketing/Login.aspx και
δϊςω τα ςτοιχεία ειςόδου, κάνω είςοδο ςτο ticketing
Πατάω το “Αιτήματα”

Στθ ςυνζχεια επιλζγω το “Νέο Αίτημα” και εμφανίηεται θ ςελίδα

Σε αυτι τθ ςελίδα υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία:
1. Τίτλοσ (περιγράφουμε ςυνοπτικά το αίτθμα μασ)
2. Αφορά ςθμείο (επιλζγουμε το ςθμείο που ανικει ο Φορζασ μασ)
3. SLA (δεν αφορά το Χριςτθ)
4. Περιγραφι (είναι το πεδίο ςτο οποίο περιγράφουμε το αίτθμα μασ όςο το δυνατό πιο
κατανοθτά ϊςτε να μπορεί ο προγραμματιςτισ να το υλοποιιςει)

Αφοφ ςυμπλθρϊςουμε όλα τα πεδία και περιγράψουμε το αίτθμα μασ επιλζγουμε το tab
“Δημιουργία Αιτήματοσ”

Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι μασ επιςτρζφει ςτθ ςελίδα “Διαχείριςη Αιτημάτων” ςτθν οποία κα
δοφμε τον Α/Α του αιτιματόσ μασ, τον τίτλο του αιτιματόσ μασ και άλλεσ πλθροφορίεσ. Όπωσ
φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.
Επίςθσ ςε αυτι τθ ςελίδα μποροφμε να κάνουμε εφρεςθ και παλαιοτζρων αιτθμάτων μασ
χρθςιμοποιϊντασ τα φίλτρα όπωσ το “Α/Α” ι το “Σημείο” κλπ. Απλά κάνοντασ check (v) ςτο
check box που υπάρχει

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να επιςθμάνουμε ότι τα Αιτιματα που αφοροφν Διαχείριςθ Χρθςτϊν
κακϊσ και Αλλαγζσ/Διαγραφζσ ςτθ Βάςθ πρζπει Πάντα τα αιτιματα να ςυνοδεφονται και από
Fax τα οποία κα ζχουν υπογραφι από τον Διευκυντι του Φορζα.
Το Fax πρζπει να το παράγουμε μζςα από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αιτθμάτων με τον εξισ
τρόπο:
Πατάμε πάνω ςτον τίτλο του αιτιματοσ μασ και μασ εμφανίηεται εκ νζου το αίτθμά μασ
Όταν εμφανιςτεί το αίτθμα μασ πατάμε ςτο tab Εκτφπωςθ Fax όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω
εικόνα

Πατϊντασ το εκτφπωςθ Fax κα εμφανιςτεί το αίτθμα μασ και το εικονίδιο που μποροφμε να το
εκτυπϊςουμε. Το ζντυπο ζχει όλθ τθν πλθροφορία που χρειαηόμαςτε κακϊσ και το κατάλλθλο
πεδίο να το υπογράψει ο Διευκυντισ του Φορζα όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα. Επίςθσ
υπάρχουν και οι αρικμοί Fax που πρζπει να ςταλοφν
Προςοχι! Σε περίπτωςθ που δεν δείτε τθν παρακάτω εικόνα κα πρζπει να κάνετε τισ
κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτον internet explorer ---- > εργαλεία ---- > ρυκμίςεισ αναδυομζνων
παρακφρων, ϊςτε να εμφανιςτεί θ ςελίδα.

