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Security

Přihlášení do systému

Login to the system

Přístup do systému lze umožnist pouze pro přihlášené uživatele s aktivním
účtem a příslušnými oprávněními. To je vhodné pro řešení interních
požadavků. Pro externí požadavky tento přístup obvykle není vhodný,
protože není možné a nebo vhodné mít kienty registrované v systému.

Pravidla pro vytváření hesel

Rules for creating passwords

Je možné nastavit pravidla pro povinné vytváření hesel v bezpečném
formátu.

Dvoufaktorová autentizace

Two-Factor Authetication

Autentizace prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla a kódu zaslaného
e-mailem, SMS, nebo vygenerovaného autentizační aplikací.

Access from allowed IP addresses

Přístup k aplikaci lze omezit na přístup z povolených IP adres. Pro přístupy z
nepovolené IP adresy je možné nastavit ověřování přostřednictvím webové
autentizace a nebo zamítnutí přístupu.

Web authentication

Webová autentizace je dalším z možných zabezpečení aplikace. Je možné jí
nastavit např. pro přístup z neznámých IP v případě řízení přístupu
povolování IP adres.

Přístup z povolených IP adres

Webová autentizace

SSL šifrování

SSL encryption

Komunikace uživatelů a třetích stran s aplikací probíhá prostřednictvím
HTTPS, což je kombinace protokolu HTTP a protokolu TLS. Pro šifrování lze
použít buď výchozí certifikát zdarma (Let's encrypt), který je součástí dodávky
systému a nebo vlastní certifikát zákazníka.

SSL certifikát zákazníka

Customer SSL certificate

Komunikaci se systémem lze zabezpečit vlastním certifikátem zákazníka.

Logování přístupů

User access log

Historie přihlašování uživatelů do systému je logována.

Pokročilé logování

Advanced audit log

Několik úrovní logování, logování uživatelských akcí a přístupů, logování
nastavení systému, přehled vlastních aktivit uživatele, export auditního logu
do např. do SIEM a další.

Zálohování a obnovování

Backup and restore

Veškerá data jsou zálohována s možností obnovy, a to v rámci více
geografických lokalit.

DKIM / DMARC

Ověření důvěryhodnosti e-mailového serveru vystupujícího jménem dané
domény. To umožňuje využívat SMTP server, který je součástí služby k
zasílání e-mailů z domény klienta.

DKIM/DMARC
Řízení přístupů

Access control
Manuální přihlašování

Manual login

Manuální přihlašování uživatelů může být realizováno jako jediná metoda
nebo jako fallback k LDAP a SSO.

LDAP autentizace

LDAP authentication

Pro řízení přístupů lze využívat externí systémy pro správu identit např. proti
Microsoft Active Directory.

SSO

SSO

Protokol pro automatické přihlašování uživatele identifikovaného např.
pomocí Active Direcory.

Uživatelské role a
oprávnění

User roles and permissions

Administrátor systému

System administrator

Administrátor systému má přístup do administrace systému, kde se provádí
základní nastavení systému jako GDPR, napojení na externí služby, struktura
aplikace atd.

Přístupy k přehledům

Access to reports

Pro zobrazování přehledů je třeba různá oprávnění pro různé typy přehledů

Nastavení ticketingu

Ticketing settings

Uživatel s tímto oprávněním má přístup např. k nastavení workflow, notifikací,
dispečeru, řešitelských skupin, e-mailových šablon apod.

Manažer ticketů

Ticket manager

Manažer ticketů má přístup ke všem ticketům v systému. Nemá přístup do
administrace systému.

Řešitel ticketů

Agent

Řešitel ticketů může řešit přidělené tickety dle oprávnění na úrovni
rešitelskách skupin a kategorií ticketů.

Client (requestor)

Pro zadávání ticketů je třeba oprávnění. Oprávnění pro zadávání ticketů
může být více a mohou být použita pro různé kategorie ticketů. Lze tak docílit
toho, že konkrétní uživatelé mohou zakládat tickety v konkrétních kategoriích.

Watcher - read only permission

Při založení nebo v průběhu řešení ticketu je možné k ticketu přidat
sledujícího uživatele, který má oprávnění číst a přidávat komentáře. Takový
uživatel se přidá i v případě, že byl ticket vytvořen z e-mailu a on byl v kopii
e-mailu.

Knowledge base author

Oprávnění k editaci znalostní báze. Běžná role umožňuje přispívat do
znalostní báze s nutností schválování příspěvků. Role ověřený autor
umožňuje přispívání s tím, že příspěvky jsou automaticky schvalovány.

Permissions for ticket category

Kategorie ticketu specifikuje typ služby, např. IT, HR, právní, administrativní
atd. U každé služby může být vzhledem povaze dat jiný požadavek na
nastavení oprávnění. Např. u IT se dá předpokládat přístup všech řešitelů ke
všem ticketům v dané kategorii, u HR naopak přístup řešitelů pouze k
ticketům přiděleným přímo jim. Na úrovni kategorie se také definuje výchozí
šablona ticketu resp. workflow.

Zadavatel ticketů

Sledující - čtení a komentáře na
úrovni ticketu

Autor znalostní báze

Řízení oprávnění na úrovni
kategorie ticketu

U každého stavu ticketu se nastavuje, kdo je oprávněn jej nastavit. To lze
využít např. při akceptaci nebo odmítnutí řešení ticketu zadavatelem, kdy
zadavatel je oprávněn překlopit ticket do stavu Akceptováno zadavatelem
Řízení oprávnění k nastavení stavu
nebo Reklamováno zadavatelem. To mohou, ale také nemusí, být jediné
ticketu
Permissions for setting of ticket state stavy nastavitelné zadavatelem.

Řešitelské skupiny

Agent groups

Výhodou řešitelských skupin je zastupitelnost členů v řešitelské skupině.
S řešitelskými skupinami se pracuje podobně a na stejných místech jako se
samostatnými řešiteli.
Oprávnění uvnitř skupiny jsou podřízená oprávněním definovaným na úrovni
kategorie ticketu.
Řešitelská skupina může mít příslušnost k jedné nebo více lokalitám.
Skupina může být automaticky přiřazována ticketu dle jeho lokality a
kategorie.
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Locality supervisor - read only
access

Supervisor je oprávnění umožňující číst a komentovat tickety na úrovni
konkrétní lokality a kategorie. Toto oprávnění je vhodné například pro ředitele
pobočky, který chce mít přehled o všech IT požadavcích zaměstnanců dané
pobočky. Nemůže ale např. vidět HR a ostatní požadavky.

Login as someone else

Se speciálním oprávněním, které by měl mít obvykle pouze administrátor
systému, je možné se přihlásit za jiného uživatele. To je užitečné v rámci
podpory uživatelů při nastavování jejich účtů, notifikací, oprávnění, zaškolení
apod.

Agent groups whitelists

U konkrétního vybraného ticketu lze přizvat k řešení nebo komunikaci nebo
čtení jinou řešitelskou skupinu, která by jinak na daný ticket neměla
oprávnění.

Users

Manuální registrace účtů

Manual user accounts registration

Učty lze kromě importů a synchronizace zadávat také manuálně a nebo
formou registrace uživatelů. Následně jim musí být administrátorem přidělena
odpovídající oprávnění.

Správa účtů v aplikaci

User account management

Uživatelské účty mohou být spravovány přímo v aplikaci, bez vazby na další
systém pro vedení účtů.

Sdílené podpisy

Shared signatures

Sdílené podpisy slouží k zajištění jednotného formátu podpisů napříč všemi
řešiteli. Sdílené podpisy používají makra, která do nich vkládají vlastní údaje
každého uživatele (jméno, příjmení, tituly, pozice, telefon atd.). Může být
vytvořeno více sdílených podpisů s tím, že uživateli se do zpráv automaticky
vkládá podpis, který má daný uživatel označený jako výchozí. Kromě
sdílených podpisů má uživatel možnost používate také individuální podpis.

Vlastní podpisy řešitelů

Own signatures of agents

Každý řešitel může používat vlastní nebo globální podpis. Podpis, který si
nastaví jako výchozí, se automaticky přikládá v odpovědích.

Holidays

Indikace dovolených u řešitelů i zadavatelů.
Výhodou je jednak informace o aktuální nedostupnosti a také o budoucí.
To pomáhá předejít přidělování ticketů řešitelům, kteří mají naplánovanou
nepřítomnost a tedy riziku s nedodržením SLA.
Nepřítomnost zadavatele indikuje, že nemusí být poskytnuta součinnost při
řešení ticketu a také se snižuje riziko prodloužení doby řešení.

Lokality uživatelů

User locations

Každý řešitel i zadavatel může mít u svého účtu informaci o své lokalitě.
Lokalitou jsou myšleny např. pobočky v rámci jednoho města nebo různých
měst, případně zemí.
Lokalita poté slouží např. pro filtraci ticketů nebo k automatickému
přiřazování řešitelů z dané lokality.
Umožňuje také vytovřit roli pro sledování ticketů zadaných v rámci konkrétní
lokality a kategorie.

Importy účtů z jiných aplikací

User accounts imports from other
apps

Uživatelské účty mohou být jednorázově naimportovány. Například při
migraci z jiného systému a nebo v případě nemožnosti trvalé synchronizace
se systémem s primární evidencí.

Synchronizace účtů s dalšími
systémy

Synchronization of user accounts
with 3rd party systems

Účty mohou být synchronizovány s dalším systémem a nebo systémem pro
správu účtů jako je např. MS Active Directory.

Dovolené

Zakládání ticketů

Multichannel support

Založení a aktualizace přes
formulář aplikace

Založení a aktualizace ticketu
příchozím e-mailem

Dispečer

Out Of Office

Založení ticketu ze šablony

Tickety lze zadávat po přihlášení přímo přes formulář v zadavatelské části
aplikace. K dispozici je možnost přikládat obrázky metodou copy - paste,
Creating and updates via application přikládat souborové přílohy a také zvolit kategorii ticketu, prioritu a další
form
atributy.

Creating and updates via e-mail

Tickety lze zakládat z e-mailů zaslaných na e-mailovou schránku.
K e-mailové schránce lze přiřadit kategorii, do které se budou tickety
automaticky zakládat.
Lze také obsluhovat více e-mailových schránek a každé schránce přiřadit
vlastní kategorii.
Je podporováno množství formátů e-mailů z různých e-mailových klientů,
příloh, vložených obrázků atd.

Dispatcher

Dispečer je modul, který základě definovaných pravidel nastavuje u ticketů
atributy jako stav, řešitelská skupina, řešitel, kategorie, firma, priorita, SLA
atd. To znamená, že klasifikace ticketů a přidělování mohou být do značné
míry automatizovány, což přináší významnou úsporu času a také zefektivnění
procesu řešení.
Dispečer může při zpracování pravidel využívat Adresář a modul Firem, např.
při segmentaci zákaznické báze mezi různé řešitelské skupiny.
Dispečer lze použít pro všechny komunikační kanály, tedy zadané e-mailem,
přes formulář atd.
Součástí dispečeru je také např. automatické pravidlo, které eliminuje
zakládání ticketů ze spamových e-mailů.

Out Of Office

Automatické odpovědi nastavitelné na úrovni řešitele. Lze nastavit externí
OOO odpověď určenou pro žadatele a/nebo interní OOO zprávu určenou pro
řešitelskou skupinu.

Creating a ticket from a template

Ticket je možné založit ze šablony, která může mít předvyplněny všechny
atributy ticketu. To významně šetří čas.
Šablony je možné používat také pro automatické zakládání ticketů.
Šablny mohou být jak individuální, tak sdílené v týmu.

Tickety může za zadavatele manuálně zakládat pracovník telefonické
Založení přes telefonickou podporu Creating and updates via call center podpory, a to i za zadavatele ticketu
Creating a ticket via an external
Založení ticketu přes externí widget widget
Založení ticketu přes externí
formulář
Tickety

Tickety lze zakládat přes widget, který je umístěn v aplikaci klienta.

Creating a ticket via an external form Tickety lze zakládat přes formulář, který je umístěn v aplikace klienta.
Tickets
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Koncepty zpráv a ticketů

Message and ticket drafts

Koncepty fungují podobně jako u mailových klientů. Rozepsaná zpráva se
automaticky ukládá včetně příloh, vyplněných adresátů a atributů ticketu
přibližně po 10 vteřinách nečinnosti. Koncept lze uložit také ručně tlačítkem.
Při použití konceptu uloženého v rámci vytvoření nového ticketu je obsah
konceptu použit ve formuláři pro vytvoření nového ticketu. Při použití
konceptu uloženého v rámci existujícího ticketu je obsah konceptu použit
přímo v ticketu, kde byl uložen. Koncept lze použít tak, že se po odeslání
automaticky smaže a nebo jako novou zprávu, tzn. že po odeslání zprávy
zůstane původní koncept uložen.

Moderní rozhraní pro zadávání
ticketů

Tickety se zadávají prostřednictvím moderního editoru včetně možnosti
formátování textu, vkládání obrázků pomocí copy & paste a přidávání příloh
Modern interface for creating tickets metodou drag & drop, kopírování tabulek z XLS a další.

Odchozí e-maily

Outgoing emails

Z detailu ticketu je možné vést komunikaci s klientem stejně jako z emailového klienta nebo prostřednictvím notifikací.

Predefined emails

V rámci ticketu lze použít pro odpověď zadavateli vlastní e-mailové šablony
e-mailů s možností úpravy před odesláním. Tyto šablony mohou obsahovat i
zástupné řetězce pro dynamický obsah jako např. ID ticketu apod.

Pre-prepared answers

Předpřipravené texty, které je možné vkládat při psaní do odpovědního okna.
Předpřipravené texty lze mít vlastní, sdílené s ostatními členy řešitelské
skupiny a nebo se všemi řešiteli.

Redirect after reply

Každý uživatel si může nastavit přesměrování po odpovědi z detailu ticketu, a
to buď do seznamu ticketů, odkud na detail ticketu přišel a nebo na seznam
nastavený ve vlastním nastavení (pro případ, že na detail ticketu nepřišel ze
seznamu, ale např. od odkazu, z notifikace atd.).

Redirect after closing the ticket

Každý uživatel si může nastavit přesměrování po zavření ticketu z detailu
ticketu, a to buď do seznamu ticketů, odkud na detail ticketu přišel a nebo na
seznam nastavený ve vlastním nastavení (pro případ, že na detail ticketu
nepřišel ze seznamu, ale např. od odkazu, z notifikace atd.).

E-mail read receipt

Při odeslání zprávy lze vyžádat potvrzení přečtení adresátem. U odeslané
zprávy je potom příznak, že u ní bylo vyžádáno potvrzení. Pokud adresát
přečtení manuálně potvrdí, tak do ticketu dorazí formou standardní zprávy
potvrzení o přečtení zprávy adresátem.

Quick ticket status changes

Je možné nastavit změny stavu ticketu tak, že se změna stavu provede bez
potrvzovacího formuláře, kde je jinak možné vložit komentář doprovázející
změnu stavu. Možnost změny přes formulář je potom zachována
prostřednictvím ikony u každé položky ve výběru stavů.

Ticket categories

Kategorie ticketu specifikuje typ služby, např. IT, HR, právní, administrativní
atd. U každé služby může být vzhledem povaze dat jiný požadavek na
nastavení oprávnění. Např. u IT se dá předpokládat přístup všech řešitelů ke
všem ticketům v dané kategorii, u HR naopak přístup řešitelů pouze k
ticketům přiděleným přímo jim. Na úrovni kategorie se také definuje výchozí
šablona ticketu resp. workflow.

Ticket labels

K ticketům lze přidávat štítky, které slouží pro vyhledávání v ticketech. Štítky
jsou sdružovány v agendách a dále v tématech. Např. agenda IT - témata
Software a Hardware, agenda Obchod - témata Roky, Zakázky (štítky
Poptávka, Nabídka, Realizace…). To je praktické kvůli rychlé orientaci ve
štítcích přes více různých pohledů. Navíc si uživatel může nastavit ve svém
účtu výchozí agendu, aby se co nejrychleji dostal na štítky, které jsou pro něj
relevantní. Štítky lze rozlišovat barvami. Štítky lze přiřazovat ručně při
vytvoření ticketu a nebo automaticky při založení ticketu přes dispečer.

Custom ticket attributes

Lze si nadefinovat vlastní atributy ticketů, jejich vyplnění je vyžadováno po
zadavatelích požadavků. Atributy jsou potom vidět v detailu ticketů a v
seznamu ticketů je možné podle nich filtrovat.

Split tickets

V případě více požadavků v jednom ticketu je možné ticket rozdělit na více
ticketů, aby byla dodržena zásada zpracování pouze jednoho požadavku v
jednom ticketu.

Slučování ticketů

Merge tickets

V případě rozpadu komunikace do více ticketů je možné obsah všech ticketů
sloučit do jednoho, aby zůstala komunikace konzistentní a přehledně v
jednom ticktu. Veškerá stávající komunikace v ticketech je přenesena do
cílového ticketu a původní tickety jsou odstraněny s příslušnými záznamy o
změně a notifikacemi. Slušování ticketů lze provádě pohodlně v seznamu
ticketů pomocí hromadné akce.

Přeposílání ticketů

Ticket forwarding

Ticket lze jednoduše přeposlat jako e-mailovou zprávu a nebo lze zároveň s
přeposláním vytvořit nový ticket.

Hromadné akce nad tickety

Bulk actions

Nad tickety lze vykonávat hromadné akce jako odstraňování, slučování,
nastavení termínů, nastavení priority a další.

Automatické přiřazování řešitelské
skupiny

Automatically assigned agent
groups

Řešitelská skupina může být automaticky přiřazena k ticketu dle lokality a
kategorie ticketu.

Automatické přiřazování řešitele

Automatically assigned agents

Řešitel může být automaticky přiřazen k ticketu při první odpovědi na ticket,
při vytvoření ticketu (může působit zároveň i jako zadavatel), nebo jako
výchozí řešitel lokality ticketu.

Autor ticketu

Ticket author

Pokud je autorem ticketu někdo jiný, než je žadatel ticketu, potom je v ticketu
uváděn také autor.

Add watcher to ticket

K ticketu lze přidat další osoby, které mají právo vidět detail ticketu a přidávat
komentáře. Stejně tak se přidá jako sledující osoba, která byla v kopii emailu, ze kterého byl ticket založen.

Filtered ticket lists

Tickety lze pohodlně filtrovat a nastavení filtrů lze ukládat a používat jako
vlastní přednastavené filtry. Uložené filtry lze používat také pro generování
reportů a také pro tvorbu seznamů ticketů na dashboard.

Předdefinované e-maily

Předpřipravené odpovědi

Přesměrování po odpovědi

Přesměrování po zavření ticketu

Potvrzení o přečtení

Rychlé změny stavu ticketu

Kategorie ticketů

Štítky ticketů

Vlastní atributy ticketů

Rozdělování ticketů

Přidání sledujícího k ticketu

Filtrované seznamy ticketů
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Links between tickets

Vazby mezi tickety slouží k definování závislostí, např. že daný požadavek je
již řešen v rámci jiného ticketu nebo že může souviset s řešením jiného
požadavku. V rámci vazby lze nastavit automatizace změn stavu, např.
automatické uzavření ticketu v případě uzavření ticketu, na který je navázán.

Subtickets

Subtickety jsou tickety navázané k hlavnímu ticketu. Mohou mít význam
například pokud je požadavek v hlavním ticketu komplexnější úlohou a je
třeba několik subdodávek, které řídí řeštel ticketu. Lze nastavit uzavření
všech subticketů jako podmínku pro uzavření hlavního ticketu. Na subtickety
lze vykazovat. Plnění SLA subticketů nemá vliv na plnění SLA hlavního
ticketu.

Externí odkazy

External links

U ticketu je možné mít seznam externích odkazů, např. na dokumenty v
externím úložišti, informace na webové stránce, odkaz na objednávku v eshopu apod.

Vazby na znalostní bázi

Knowledge-based links

V detailu ticketu jsou uvedeny nejrelevantnější články ze znalostní báze
podle nejlepší shody štítků ticketu a štítků článků ve znalostní bázi.

Šablony ticketů

Ticket templates

Šablony ticketů zjednodušují práci s manuálním zakládáním podobných
ticketů.

Sady šablon ticketů

Templates sets

Sady šablon ticketů slouží k hromadnému založení ticketů nebo subticketů ze
šablon uvedených v sadě. To je výhodné pro zakládání ticketů v rámci
standardního procesu jako ověření GDPR požadavku, nástup nového
zaměstnance apod.

Schválení požadavku nadřízeným

Request approval by superior

Do workflow ticketu lze zahrnout stavy s funkcionalitou pro schvalování
požadavku další osobou.

Schválení řešení zadavatelem

Ticket solution acceptation by client

Do workflow ticketu lze zahrnout stavy s funkcionalitou pro schvalování
požadavku zadavatelem ticketu.

Kalendář termínů ticketů

Planning calendar

Kalendář termínů ticketů slouží k vizualizaci a plánování řešení ticketů.

Automaticky zakládané tickety

Automatically created tickets

Jedná se o stejnou funkcionalitu jako šablony ticketů, ale rozšířenou o
možnost automatického zakládání ticketů, včetně možnosti opakovaného
automatického zakládání.

Velikost příloh ticketu

Ticket attachment size

Velikost jednotlivého souboru, který je možné přiložit k ticketu.

Tisk ticketů včetně historie
komunikace

Ticket printing, including
communication history

Každý ticket lze vytisknout s nebo bez historie komunikace. Ticket se
netiskne jako kopie celé obrazovky, ale jako speciální stránka obsahující
pouze detail ticketu.

Uložení zpráv jako EML

Save message as EML file

Jednotlivé zprávy v ticketu je možné stáhnout jako .eml soubory, což je
standardní formát pro ukládání e-mailových zpráv včetně příloh, adresátů
atd.. Tyto soubory lze následně otevřít v jakémkoliv běžném e-mailové
klientu. To se hodí například pro přeposílání zpráv formou přílohy nebo
archivaci zpráv.

Odstraněné tickety

Removed tickets

Tickety lze odstraňovat formou přesunutí do speciální kategorie. Obnova
smazaných ticketů může být podmíněna speciálním oprávněním.

SPAM

SPAM

Tickety založené ze spamových e-mailů lze přesouvat do speciální kategorie
SPAM. Zároveň s přesunutím může být přidána v Dispečeru podmínka do
speciálního pravidla pro obsluhu SPAMu, které blokuje zakládání ticketů ze
spamových e-mailových adres nebo domén.

Adresář

Address book

Veškeré kontakty jsou ukládány do Adresáře. Kontakty lze klasifikovat
pomocí štítků, přiřazovat k firmám, synchronizovat s externím CRM atd.

Companies

Modul firem slouží k evidenci firem, na které lze vázat adresářové kontakty,
ale také individuální SLA, individuální tarify pro vykazování, řešitelské
skupiny a další. To vše nejen na úrovni firmy, ale dokonce na úrovni firmy a
konkrétní kategorie ticketu (služby) nebo komunikačního kanálu. Přiřazení
výchozích řešitelských skupin resp. řešitelů umožňuje segmentaci. Firmy lze
také řešitelským skupinám striktně přiřazovat, takže daná řešitelská skupina
může obsluhovat jen tickety od přidělených firem.
Automatické přiřazování firem a souvisejících vlastností k ticketům tedy
umožňuje obsluhovat požadavky firem přesně dle odpovídajících smluv a
procesů. Firma je identifikována dle přiřazeného kontaktu nebo domény
kontaktu.

Vazby mezi tickety

Subtickety

CRM

Firmy
Mailer plus

Mailer plus

Pokročilá komunikace e-maily

Advanced e-mail communication

Z ticketu lze reagovat prostřednictvím pokročilého e-mailového rozhraní pro
zasílání plnohodnotného e-mailu včetně kopií, příloh, richtext popisu a s
možností výběru vlastních e-mailových šablon.
Lze také e-mailovou komunikaci přímo iniciovat s tím, že odeslaný e-mail
zároveň založí ticket. Tímto způsobem lze systém používat velmi podobně
jako e-mailový klient, ale se všemi výhodami, které ticketing přináší.

Pokud je systém používán primárně k e-mailové komunikaci např. s externími
klienty, potom lze používat kombinovanou akci, která založí ticket a zároveň
Založení ticketu odesláním e-mailu Create a ticket by sending an e-mail odešle e-mail, čímž zahájí komunikaci s klientem.
Stejně jako u založení ticketu odesláním e-mailu, ale e-mail je vytvořen ze
Založení ticketu odesláním e-mailu Create a ticket by sending an e-mail šablony, která může obsahovat předvyplněné veškeré atributy, které má
ze šablony
from a template
ticket, včetně adresátů.

Šablony e-mailů

E-mail templates

Komunikaci s klienty iniciovat e-maily vytvořenými z e-mailových šablon,
které mohou obsahovat předvyplněné všechny atributy ticketů a také
adresáty.

Ukládání odchozích zpráv

Saving of outgoing messages

Odchozí zprávy je možné ukládat do příslušné IMAP složky serveru.

E-mailové schránky (IMAP, SMTP) E-mail accounts

U každé e-mailové adresy lze nastavit vlastní IMAP a SMTP server. Lze
používat SMTP poskytovatele systému nebo SMTP zákazníka, což je
vhodnějším řešení.
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E-mail aliases

Schránky pro zakládání ticketů mohou mít vytvořené aliasy. Jako příjemce je
potom správně uveden alias, nikoliv samotná schránka. U zpráv poslaných
na alias se při odpovědi předvyplňuje alias jako odpovědní adresa. U ticketů
je indikována nejen hlavní adresa ze které byl ticket založen, ale také alias,
na který byla zpráva poslána.

Tickets workflow

Uživatelsky definovaná workflow

User-defined workflow

Workflow ticketu obsahuje možné stavy řešení ticketu. Každý stav má
nastavená pravidla chování z hlediska návazností stavů, oprávnění,
notifikací, automatizace a další.

Duplikace workflow

Workflow duplication

Duplikace workflow šetří práci při vytvoření a následné úpravě nového
workflow, pokud se od duplikovaného workflow liší pouze v detailech.

Unlimited number of workflows

Různé typy požadavků mohou vyžadovat různé postupy řešení. Proto je
možné mít více workflow přizpůsobených různým postupům a procesům. To
přináší přesnou evidenci stavu požadavků a dodržování nastavených
procesů při řešení. Workflow mohou být složitá i jednoduchá, takže u
složitých procesů není workflow omezující a u jednoduchých není zbytečně
složité.

Workflow automation

Stavy ticketu je možné kromě ručního řízení automaticky nastavovat akcí a
nebo po uplynutí nastavené časové periody. To má smysl například při
čekání na reakci uživatele při schvalování ticketu nebo akceptaci řešení.

State change notification

Změny stavů jsou doprovázeny nastavitelnými notifikacemi. Nastavovat lze
adresáty, e-mailové šablony, rozsah notifikace, notifikační kanály. Notifikace
lze využívat výchozí a nebo s vlastním zněním.

Ticket reopening

V rámci workflow ticketu lze nastavit možnost automatického nebo ručního
znovuotevření již zavřeného ticketu. Automatické znovuotevření se děje na
základě příchozí reakce na již zavřený ticket. Znovuotevření překlopí ticket do
nakonfigurovaného stavu.

Closed ticket properties

Pro každý stav typu Zavřený ticket lze nastavit chování po přijetí další zprávy.
Zprávy lze u zavřených ticketů akceptovat nebo ignorovat. V případě
ignorování zprávy lze nastavit automatickou odpovědní zprávu (např. info o
zavřeném ticketu a doporučení založení nového).

Neomezený počet workflow

Automaticky nastavované stavy

Notifikace změn stavů

Znovuotevírání ticketu

Vlastnosti zavřeného ticketu
Vyhledávání

Search

Fulltextové vyhledávání

Full-text search

Fultextové vyhledávání vyhledává v ticketech, diskuzích, adresáři, znalostní
bázi a dalších článcích. Vyhledávání funguje jako našeptávač několika
nejlepších výsledků rozdělených podle typu obsahu. Lze si vylistovat také
kompletní výsledky vyhledávání daného typu obsahu.

Filtrované vyhledávání

Filtered search

Filtrované vyhledávání se používá u ticketů nebo znalostní báze. Filtruje se
dle kombinace fulltextu, atributů a štítků.

Lokality, pobočky

Locations, branches

Lokality

Locations

Lokalita může specifikovat oddělení, pobočky v různých městech, státy apod.
Lokalita může být evidována na úrovni uživatele a také na úrovni ticketu. Při
založení ticketu je nabídnuta jako výchozí lokalita zadavatele. Lokality
přidělené řešitelům, řešitelským skupinám a sledujícím se mohou uplatnit v
rámci nastavení oprávnění a přístupů. Řízení přístupů přes lokality kromě
bezpečnosti optimalizuje také informační zátěž řešitelů, kteří nemusí evidovat
tickety z lokalit, které pro ně nejsou relevantní.

Lokality řešitelských skupin

Assigned agent groups by locality

U řešitelských skupin lze definovat lokality, z nichž jim budou moci být
přiřazovány tickety.

Výchozí řešitelská skupina lokality

Default agent group by locality

U každé lokality lze definovat řešitelskou skupinu, která se u ticketu
přednastaví jako výchozí

Notifikace

Notifications

Notification settings

Notifikovány jsou události jako změna stavu ticketu, dokončení subticketů,
aktuální stav SLA, nový příspěvek v interní diskuzi u ticketu atd.
Posílání notitifikací (komu, kdy, v jakém znění) se nastavuje na úrovni
každého stavu workflow resp. u každé entity jako SLA, vykazování atd.
Příjem notifikací se nastavuje na úrovni každého uživatelského účtu. Je
možné nastavit, které notifikace budou uživateli zasílány a u každé z nich
jakým kanálem (v aplikaci, e-mailem, push notifikace) a pro jakou uživatelovu
roli (žadatel, řešitel, řešitelská skupina, manager). Navíc lze tato nastavení
mít nastavena různě pro každou řešitelskou skupinu uživatele.
V přehled notifikací si může uživatel vyhledávat a filtrovat.

E-mail notifications

Emailové notifikace jsou zasílány na uživatelský e-mail. Nesou s sebou vždy
informace o ticketu, aby jej bylo možné rychle otevřít přes odkaz. Pokud
uživatel reaguje na notifikaci e-mailem, tak se zpráva ukládá včetně příloh
přímo do komunikace u ticketu. U ticketu se ukládá kompletní e-mailová
komunikace a pro přehlednost také komunikace maximálním možným
způsobem očištěná o nastavené paterny (podpisy, původní zprávy, reklamy
atd.)

Browser notifications

Veškeré notifikace se v reálném čase objevuji ve stavové liště aplikace. To
usnadňuje řešitelům sledování reakcí zadavatelů a změn u ticketů, které sami
řesí a nebo ke kterým mají přístup v rámci oprávnění.

Push notifikace

Push notifications

Push notifikace jsou zasílány uživateli na plochu desktopu nebo jako
oznámení do mobilního zařízení. Kompletní zapnutí a vypnutí nebo
konfiguraci pro jednotlivé typy událostí si nastavuje uživatel ve svém účtu.
Zároveň je po první nastavení vyzván k aktivaci v každém prohlížeči, ve
kterém se poprvé přihlási do aplikace.

Šablony notifikací

Notification templates

U notifikací lze využívat jak výchozí šablony, tak vlastní šablony. V šablonách
lze používat makra pro dynamický obsah.

Nastavení notifikací

E-mailové notifikace

Notifikace v browseru
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Dynamic content placeholders

Makra pro dynamický obsah jsou řetězce, na místo nichž se ve finální
odesláné zprávě umístí např. odkaz na ticket, informace o aktuálním stavu
SLA apod.

SLA

SLA settings

SLA lze nastavovat na několika úrovních - plošně, na úrovni kategorie /
služby, na úrovni kategorie / služby pro konkrétní firmu. Lze definovat skupiny
možných SLA na jednotlivých úrovních a výchozí SLA z daných skupin. SLA
lze nastavovat automaticky pomocí Dispečeru i ručně.

Starting and stoping SLA by ticket
state change

Spouštění a zastavování měření SLA lze nechat výhradně vázáné na změny
stavů. Výhod je několik. Řešitel nemusí myslet na manuální měření času.
Každé zastavení a spuštění je navíc podloženo dokumentovanou změnou
stavu, takže nemůže dojít ke strátě synchronizace průběhu plnění SLA vůči
průběhu řešení ticketu.

Manuální spouštění a zastavování
měření SLA

Manual starting and stoping SLA

SLA lze měřit také ručně. Tento přístup umožňuje pozastavit počítání SLA
bez změny stavu ticketu, ale z hlediska zadavatele se nemusí jevit snadno
průkazným.

Měření response time

Response time measurement

Měření reakčního času, tedy času mezi vytvořením ticketu a převzetím k
řešení.

Měření recovery time

Recovery time measurement

Měření času do vyřešení, tedy času mezi vytvořením ticketu a finálním
uzavřením ticketu. Pokud zadavatel řešení neakceptuje a ticket je znovu
otevřen, tak měření pokračuje opět až do uzavření.

Stanovení termínu dle počtu hodin

Deadline calculation by hours

SLA je možné zadat v hodinách s tím, že výpočet respektuje nastavené
pracovní hodiny, víkendy, svátky atd..

Stanovení termínu dle počtu
business days

Deadline calculation by business
days

SLA je možné zadat v počtu následujících pracovních dnů. Termín se nastaví
na konec pracovních hodin posledního vypočteného pracovního dne.
Vypočet respektuje nastavené pracovní hodiny, víkendy, svátky atd.
Respektuje se také hraniční čas, kdy byl ticket zadán.

Výpočet přes pracovní hodiny

Only business hours taken into
account

Při výpočtu SLA se respektují pracovní hodiny. Pro každé SLA se definuje
vlastní rozložení pracovních hodin.

Notifikace plnění SLA

SLA progress notification

Plnění SLA je notifikováno při nastaveném stavu plnění na nastavené
adresáty. Může být zasíláno více notifikací při různých stavech plnění a na
různé adresáty.

Indikace plnění SLA

SLA progress indication

Stav plnění a termín SLA je indikován u každého ticketu jak v seznamu, tak v
detailu. Tickety je možné podle stavu plnění také filtrovat a řadit.

SLA - nastavení

Spouštění a zastavování měření
SLA změnami stavů

Vykazování

Reporting

Vykazování času

Time tracking

Vykazování času znamená zaznamenávání času na úrovni ticketu nebo
subticketu (worklog). Zaznamenávání se provádí manuálně. Vykazován je
strávený čas, typ činnosti, cenový tarif a další atributy. Pracovní záznamy lze
následně podrobně filtrovat a kromě sledování efektivity a nákladů jej lze
použít jako podklad pro fakturaci dodaných činností. Pracovní záznamy
může upravovat pouze administrátor.

Vykazování jednotek

Units tracking

Vykazovat lze kromě stráveného času také jednotky. Jednotkou mohou být
kilometry, kusy, úkony apod. To je nezbytné při fakturaci celkových nákladů.

Price tariffs

Tarify lze nastavovat na několika úrovních - plošně, na úrovni kategorie /
služby, na úrovni kategorie / služby pro konkrétní firmu. Lze definovat skupiny
možných tarifů na jednotlivých úrovních a výchozí tarif z daných skupin.
Možné a výchozí tarify se po nastavení nabízí v rámci vykazování u ticketů
dle toho, do jaké kategorie resp. kategorie a firmy ticket patří.

Worksheets

Pracovní výkazy (timesheets) jsou definovatelné na týdenní nebo měsíční
bázi a obsahují pracovní záznamy. Pracovní záznamy lze zaznamenávat
pouze do aktivních pracovních výkazů, což umožňuje např. fakturovat přesně
to, co bylo vykázáno do vykazovacího období ve stanované době pro
vykázání. Pracovní výkazy umožňují využívat proces schvalování.

Tarify činností

Pracovní výkazy
Spolupráce

Cooperation

Interní diskuze řešitelů
Souhlasy a nesouhlasy se
zprávami

Ošetření kolizí při řešení ticketů
Přehledy a reporty

Internal agents discussion

U každého ticketu lze mít interní diskuzi. Ta má zásadní význam pro
zefektivnění spolupráce řešitelů. Eliminuje nutnost telefonické komunikace a
posílání e-mailů s dotazy mimo systém. Komunikace je uložená u každého
ticketu, takže je vidět pro všechny řešitele s oprávněním k danému ticketu.
Řešitelé si nemusí mezi sebou stejnou informaci vyměňovat duplicitně.
Ukládání komunikace v přehledné podobě také usnadňuje učení z příkladů
řešení ticketů.

Likes

U zpráv i komentářů lze používat souhlasy a nesouhlasy (likes) pro efektivní
poskytování zpětné vazby ostatním členům týmu bez nutnosti psát další
zprávy a komentáře. Souhlasy a nesouhlasy jsou notifikovány.

Multi-agent collision avoidance

U ticketů je možné zapnout indikaci kdo si ticket aktuálně prohlíží a také kdo
na něj odpovídá nebo jej upravuje. Také je možné zapnout zamykání ticketů,
na které někdo odpovídá nebo jej upravuje. To znamená, že odpovídá nebo
provádí změnu pouze jeden řešitel v reálném čase. Nemůže tak dojít k
odeslání duplicitních nebo ještě hůře rozdílných odpovědí od různých řešitelů
zároveň. Také se šetří čas řešitelů, kteří vidí, že na ticket již někdo reaguje.

Reports and overviews
Oprávnění k reportům

Report permissions

Reporty jsou přístupné na základě příslušných oprávnění.

Oprávnění na úrovni dat reportů

Report data permissions

Při zobrazení reportů se kromě oprávnění k samotnému zobrazení reportů
uplatňují také oprávnění k zobrazovení jednotlivých dat.

Ticket reports

Reporty počtu ticketů postkytují data s možností filtrování přes všechny
atributy ticketů a agregování přes klíčové atributy. Lze si tedy například
zobrazit seznam ticketů v kategorii IT na jednotlivých pobočkách. Nebo např.
počty ticketů s danou prioritou u jednotlivých řešitelů.

Reporty ticketů
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SLA reports (performance reports)

Reporty plnění SLA ticketů (počty a poměry ticketů se splněným a
nesplněným SLA) postkytují data s možností filtrování přes všechny atributy
ticketů a agregování přes klíčové atributy. Lze si tedy například zobrazit
seznam ticketů v kategorii IT na jednotlivých pobočkách. Nebo např. počty
ticketů s danou prioritou u jednotlivých řešitelů.

Reporty výkazů

Time tracking reports

Reporty výkazů postkytují data s možností filtrování přes všechny atributy
ticketů a výkazů. Reportovány jsou čas i najeté kilometry. Součástí reportu je
také suma výkazů při dané konfiguraci filtrů s rozpadem na jednotlivé tarify.
Exportovaný report lze přímo použít například jako podklad pro fakturaci
práce.

Vlastní přehledy

User defined reports

U reportů lze používat vlastní uložené nastavené konfigurace filtrů. Lze tak
efektivně přepínat pohledy na data přes různé atributy.

Automaticky generované přehledy

Automatically generated reports

Reporty s vlastními konfiguracemi filtrů si lze nechat periodicky zasílat jako
odkazy na e-mail. Po přihlášení do systému je lze snadno stáhnout jako
soubory. Zasílání reportů formou souborů není podporováno. U zasílaných
souborů nelze ověřit oprávnění přístupu k datům a při neoprávněném
přístupu j danému e-mailu by mohlo dojít k úniku dat.

Přehled řešitelů

Agent overview

Přehled řešitelů obsahuje přehled uživatelů, kteří mají oprávnění k řešení
ticketů. v tomto seznamu je také přehled plánovaných dovolených.

Exporty reportů

Report exports

U všech reportů je možné data jak zobrazit, tak exportovat do XLS nebo
CSV. Součástí exportu jsou informace o datumu exportu, uživateli, který
export provedl, konfigurace filtrů a případně sumáře dat.

Grafické přehledy

Graphical overviews

Grafické přehledy jsou doplněním tabulkových reportů a slouží pro rychlou
vizuální orientaci.

Reporty SLA (přehledy plnění)

Znalostní báze

Knowledge base

CMS

Štítky znalostní báze
Customizace

CMS

Servicedesk obsahuje plnohodnotný systém pro správu obsahu. Díky tomu
lze psát dle potřeby články jako např. znalostní báze, návody a další
informace pro uživatele. U všech článků lze řídit oprávnění přístupu,
kategorizaci, platnost a další vlastnosti. Lze řídit oprávnění pro vytváření a
schvalování článků. Veškerý obsah je zahrnut do fultextového vyhledávání.

Knowledge base tags

Štítky jsou důležitou součástí CMS. Slouží pro klasifikaci článků dle různých
skupin témat a násldné štítkové filtrování. Jsou také zahrnuty do fulltextového
vyhledávání. V případě využívání u znalostní báze jsou štítky používány pro
provázání relevantních článků s tickety.

Customization

Umístění na vlastní doménu

Individuální design

Custom domain mapping

Systém lze umístit na doménu klienta, takže je vnímaný jako součást
aplikačního prostředí klienta. Např. podpora.domenaklienta.cz nebo
helpdesk.domenaklienta.cz.

Custom design

Design frontendové části systému je customizovatelný. To lze využít pro
přizpůsobení do korporátního designu klienta. Důsledkem je lepší vnímání a
důvěra uživatelů k systému. To vede k snadnějšímu zavedení a využívání
systému.

E-mailový server zákazníka (IMAP,
SMTP)
Customer's e-mail server

Pokud není využit e-mailový server poskytovatele systému, potom je možné
použít e-mailový server klienta (IMAP, SMTP). Při integraci jde zejména o
nastavení bezpečnostních politik a DNS.

Napojení na systémy třetích stran

Third party systems integrations

Systém lze napojit na řadu systémů třetích stran, nejčastěji přes API nebo
datové feedy. napojení typicky probíhá na systém pro správu uživatelů,
servisní katalog, CRM, ERP apod.

Individuální funkce

Custom functions

V rámci customizace systému lze vyvinout individuální funkce pro potřebu
klienta, případně lze upravit stávající funkce systému.

Importy dat z jiných řešení

Data migration from other systems

Při přechodu z jiných řešení je obvykle možné migrovat tickety, ale také
adresářové záznamy, informace o řešitelských skupinách a další.

External data sources

V detailu ticketu mohou být zobrazována aktuální související data z externího
zdroje jako např. CRM, ERP, e-shop apod.. V nastavení systému může být
definováno více externích zdrojů a k ticketům je potom odpovídající zdroj
přiřazován buď výchozí dle typu ticketu a nebo dle pravidel na úrovni
dispečeru.

Active Directory integration

Integrace s Active Directory (AD) slouží k synchronizaci uživatelských účtů v
AD s uživatelskými účty v SD, a to včetně skupin v AD, na které se mapují
oprávnění v SD. Díky integraci s AD je možné používat Single Sign On
přihlašování (SSO). Integraci na AD včetně SSO je možné provést i v režimu
poskytování SD v cloudovém prostředí. Komunikace s AD a SSO je
realizováno pomocí aplikace běžící v prostředí zákazníka a zabezpečené
komunikace s SD v cloudovém protředí.

SMTP integration

Integrace s SMTP (mailový server) slouží k odesílání zpráv prostřednictvím
on-premise SMTP zákazníka. Integraci s SMTP je možné provést i v režimu
poskytování SD v cloudovém prostředí. Komunikace s SMTP je realizováno
pomocí aplikace běžící v prostředí zákazníka a zabezpečené komunikace s
SD v cloudovém protředí. To se netýká SMTP v rámci Office365, který je jak
ze strany klienta, tak ze strany SD dostupný veřejně v MS cloudu.

CRM integration

Obecně lze integrovat SD se CRM, což může sloužit k ad hoc zobrazení
dalších informací o klientovi přímo v ticketu, nebo k synchronizaci záznamů v
Adresáři a případně v modulu Firem.

Integrace s e-shopy Weby24

E-shop integration

Pokud je provedena integrace s jedním nebo více e-shopy od Weby24, tak
jsou přímo v ticketu vidět detaily objednávek, které zákazník provedl. V
případě e-shopů od jiných dodavatelů záleží na možnostech integrace na
konkrétní řešení.

Odeslání zprávy do OneNote

Sending message to OneNote

Zprávy lze na jedno kliknutí odesílat do OneNote včetně čísla ticketu,
adresátů, příloh atd.

Integrace

Data z externích zdrojů

Integrace s Active Diectory

Integrace s SMTP

Integrace s CRM
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Integrace s ERP

ERP integration

Integrace umožňující přenosy výkazů, synchronizaci adresáře, firem a
dalších agend.

Ostatní

Other

Responzivní design

GDPR ready

Multijazyčné uživatelské rozhraní

TODO list
Podpora

Responsive design

Design systému je nativně responzivní. Na mobilních zařízeních tedy není
třeba instalovat speciální aplikaci, ale samotný systém je optimalizován pro
zobrazení na nich.

GDPR ready

Systém je sám o sobě připraven na GDPR tj. zejména z hlediska evidence
přístupů, možností anonymizace, nástrojů pro správu souhlasů a uplatňování
požadavků subjektů osobních údajů. Zároveň umožňuje prostřednictvím
customizovatelných workflow a SLA efektivně řešit GDPR požadavky klientů.

Multilanguage user interface

Rozhraní sytému lze provozovat ve více jazykových verzích a to např. včetně
notifikačních e-mailů. To umožňuje provoz pro organizace s mezinárodním
prostředím.

TODO list

List s úkoly, který mohou nebo nemusí být vázány ke konkrétnímu ticketu.
Úkoly obsahují název, detailní popis, termín, odkaz na související ticket. V
případě nastavení termínu chodí uživateli notifikace dle jeho nastavení. Díky
TODO listu si není třeba poznamenávat úkoly na papír a nebo používat další
aplikaci jako úkolovník.

Support
E-mailová aplikační podpora - 5x8

E-mail application support - 5x8

Telefonická aplikační podpora 5x8

Phone application support - 5x8

Dohled na dostupnost aplikace 24/7

Application availability supervision 24/7

Individální režimy podpory

Individual support

