Tutorial OSTicket - Novo sistema de Atendimento On-Line da BHI
A BHI buscando sempre inovar e oferecer qualidade a seus clientes, implantou um novo
Sistema de Atendimento On-Line.
Como funciona?
A partir de agora, todas as solicitações de Atendimento deverão ser realizadas diretamente
pelo nosso site, (http://www.bhi.inf.br) Opção Atendimento, Abrir Ticket.

Você será direcionado para o nosso SUPPORT CENTER “Centro de Suporte”, e ao lado
esquerdo, na parte inferior, você poderá selecionar a opção “Abrir Novo Ticket”.

ABRIR UM NOVO TICKET
Você deverá preencher todos os campos, conforme o modelo a seguir:

Nome Completo: Digite seu nome;
E-mail: Digite o e-mail que você utiliza regularmente.
Atenção: O endereço de email é uma das partes mais importantes deste processo, pois através
dele, você receberá todas as informações referentes à sua solicitação, podendo interagir com
nossa Equipe de Suporte.
Telefone: CÓDIGO DDD COM 3 DIGITOS + NÚMERO DO TELEFONE = 031 9695-6162
Ajuda Relacionada: Support
Assunto: SERVICE TAG BHI + Seu Nome, conforme no modelo acima.
Mensagem: Aqui você deverá fazer um breve relato do seu problema, incluindo tudo o que
julgar relevante para a solução do mesmo. Quão mais preciso você for, mais rápida poderá ser
a solução do seu problema.
Captcha Text: Digite as letras que estão sendo exibidas na figura ao lado.
Clique em Enviar Ticket para enviar sua solicitação.

Será exibida a tela abaixo, informando sobre a criação de seu novo Ticket.

ATENÇÃO!!!
O correto preenchimento de um endereço de e-mail válido e acessível por você é essencial,
pois através dele, você receberá um retorno de nosso sistema, confirmando a abertura do seu
Ticket, com o número do mesmo e o link para o acompanhamento On-Line de sua solicitação.

ACOMPANHANDO DO TICKET
Clicando no link para acompanhamento On-Line, você terá acesso ao nosso sistema, e clicando
na opção “Verificar Atendimento”, terá acesso às informações do seu Ticket atual e aos seus
demais Tickets.

Clicando no Ticket desejado, você poderá acompanhar seu processo de atendimento, e
fornecer informações adicionais, se desejar.

RECEBIMENTO POR EMAIL DE INFORMAÇÕES SOBRE O TICKET
Você será automaticamente informado quando houverem alterações em seu Ticket. Este
importante diferencial lhe assegurará maior comodidade e lhe permitirá um melhor controle
de seu atendimento.

Caso ainda exista alguma dúvida em relação a seu Ticket, clicando no link constante no e-mail
enviado pelo nosso Suporte, você terá acesso a todos os seus Tickets.
O sistema automaticamente exibirá os Tickets com o Status em aberto “View Open”. Se
desejar visualizar os Tickets encerrados, clique na opção “View Closed”.

A principal vantagem deste processo é a de poder interagir com Tickets Abertos e Fechados,
sendo que os que estejam fechados serão automaticamente reabertos.

Acreditamos que este novo sistema irá colaborar muito para a melhoria do nosso atendimento
e para a satisfação de nossos clientes.
Estamos sempre comprometidos com a excelência dos nossos serviços, e contamos com você,
nosso cliente e parceiro para nossa constante evolução.

Att.

Tulio Morais
BHI SI LTDA

