Portal do Cliente

Portal do cliente - Praxio
O Portal do cliente entrará em operação com os seguintes benefícios para os nossos clientes:
•

Abertura de tickets com mais simplicidade e melhor performance.

•

Maior facilidade para a gestão dos atendimentos eletrônicos e telefônicos.

•

Para grupos empresariais, gestão de tickets multi empresa com o mesmo usuário.

•

Possibilidade do solicitante concluir e avaliar a sua satisfação para cada atendimento realizado.

•

Site responsivo: Permite a abertura e o gerenciamento dos tickets através de smartphone e tablet.

•

Possui tour guiado com apresentação dos recursos do Portal.

Primeiro
acesso
Acesse:
https://portaldocliente.praxio.com.br/

Clique em “Primeiro acesso” para
poder definir a sua senha de
acesso.

Primeiro acesso
Digite o seu endereço de e-mail e pressione o botão
“enviar”, você receberá uma mensagem com o link de
acesso para definir a sua senha de acesso.

Caso apareça a mensagem “e-mail invalido”, é necessário:
1. Solicitar que o gestor do Avacorp da sua empresa faça o cadastramento do seu usuário no Portal, ou;
2. Enviar uma mensagem para o e-mail relacionamento.sp@praxio.com.br com os seguintes dados:
empresa, nome completo, e-mail, telefone direto e telefone celular (não obrigatório).

Acessando o Portal
Digite usuário e senha e clique em entrar:

Tour guiado
Ao acessar o sistema pela primeira vez, ele irá
mostrar um tour com os principais recursos do
Portal. Ao pressionar ESC ou clicar em terminar
o tour é encerrado.

O tour também pode ser
acessado posteriormente,
através desse botão

Atualizar os seus dados
É importante que logo
após a conexão, você já
altere os seus dados
cadastrais. O acesso pode
ser feito através da última
página do tour guiado ou
clicando em “Editar Perfil”

Clique sobre a imagem para inserir a sua foto.
Nessa tela também é possível alterar a sua senha.

Abertura de um novo ticket
Selecione o Sistema, Módulo, Informe o assunto e a descrição detalhada da necessidade e
clique no botão gravar.
Clique nesse
botão para abrir
um novo ticket

Também é possível inserir até 10 arquivos anexos de 20M cada, clicando no botão anexos.

Detalhamento do ticket
O sistema irá atribuir um número ao ticket e apresentar os seus detalhes.
Além de acompanhar o andamento dos tickets através dessa tela, também é possível:
• Alterar o nome do responsável pelo ticket na sua empresa, recurso muito útil no caso de ausência prolongada;
• Imprimir os detalhes do ticket;
• Inserir mais informações sobre a sua necessidade e atualizar o ticket com novos trâmites.

Lista de tickets
A lista de tickets é a tela principal do Portal. Como padrão, apresentamos todos os tickets não concluídos.
O usuário administrador, irá visualizar os tickets abertos por todos os solicitantes da empresa.

Lista de tickets – Configuração
Define a quantidade de tickets que deseja visualizar por página. O padrão é de 10
ticket.
Seletor de campos. É possível abrir o seletor de campos e arrastar campos do grid para
cá para ele ficar oculto, ou então, arrastar campo do seletor de campos para o grid
para ele ficar visível.
Exporta os dados do grid para PDF ou Excel
Permite salvar um filtro feito na tela para uso posterior. Exemplo: Filtrar todos os
chamados abertos para um determinado módulo
Salva grid automaticamente, com essa flag marcada, o Portal irá salvar qualquer alteração
feita no grid, inclusão de campos, novo posicionamento ou tamanho.
Restaurar padrões original: Volta a configuração do grid a original (campos e tamanhos)

Lista de tickets – Filtro padrão
Para facilitar a busca dos tickets, foram criados alguns filtros padrão,
vejamos:
• Não concluídos: Todos os tickets ou chamados telefônicos
registrados em seu nome que estão em andamento.
• Concluídos: Todos os tickets ou chamados telefônicos registrados
em seu nome com o status de concluído.
• Todos os tickets: Todos os tickets ou chamados telefônicos
registrados em seu nome, independente do status.
• Pesquisas salvas: São as pesquisas que foram salvas por você
usando o recurso da tela principal (detalhes a seguir).

Salvando uma pesquisa
Abaixo temos uma simulação de como salvar uma pesquisa que apresente todos os tickets que estão com o
status “Aguardando adequação”.
1. Para isso, basta efetuar o filtro desejado e na sequência clicar na opção para salvar a pesquisa (disquete);
2. Defina um nome para a pesquisa (exemplo: Aguardando adequação) e clique em OK;
3. Note que a pesquisa aparece como uma nova opção de filtro em “Pesquisas salvas”.
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Lista de tickets – Filtro no grid
É possível filtrar os tickets através de qualquer uma das colunas.
Temos a possibilidade de digitar
a informação desejada no
campo

Temos a possibilidade de usar o funil que
aparece ao lado do campo de pesquisa, para
selecionarmos as condições desejadas.

Temos a possibilidade de usar o funil
que aparece ao lado do título da
coluna, geralmente usado para fazer
filtros múltiplos.

Atualização do ticket
Sempre que o seu ticket for atualizado por nós, um e-mail é enviado para a sua conta e o aviso (sino) do portal é acionado.

Clicando sobre o sino, você
verá qual ticket foi atualizado
e
clicando
sobre
a
mensagem, o detalhamento
do ticket é aberto.

Nesse instante, é possível inserir um novo trâmite com novas informações ou concluir o ticket.
No novo portal, tanto os profissionais da Praxio quanto os solicitantes podem concluir tickets.
Em ambos os casos é necessário colocar alguma informação no detalhamento do trâmite.

Avaliação do ticket / Reabertura
Assim que o ticket é concluído, é
possível fazer a sua avaliação
sobre o atendimento (estrelas) e
inserir
um
comentário
justificando a sua avaliação (não
obrigatório).
Dentro dos próximos 5 dias,
também é possível reabrir o
ticket.

Impressão
do ticket
A qualquer instante é possível imprimir
os detalhes do ticket, clicando na
impressora que aparece nos detalhes
do chamado.

Administração
Opção para o administrador do
Portal poder atualizar o cadastro
de usuários da empresa.
Incluir novos usuários

Opções para alterar ou excluir
usuários já cadastrados

