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االترين 
8 -021 

  موردي

 نمايند. 

 ----  

Gn-017ماره فرم: 

ترين زمان، با با
88312264اره 

رداد و بصورت م

ري مراجعه مي 

  ييد است
 ست كننده

----------

شم                   

د كه در كوتاهت
ز تكميل به شما

   همراه:

 بدون عقد قرار

  الم فرماييد.

ه صورت حضور

رد فوق مورد تا
 و امضا درخواس

---------

 

 

كمك مي نمايد
ن فرم را پس از

  كننده:
تلفن

               

لوي هر بند اعال

ر صورت لزوم به

موا   
نام
---------

  ت:

 پشتيباني

به ما ك يق شما
لطفا اين .م دهيم

نام درخواست ك

  يباني با وديعه
  د قرارداد:

ت خود را در جل

دره نوع قرارداد، 
  . گردد

  

-وع پر مي شود
  ي ارجاع گردد.

و ساعت دريافت

 باسمه تعالي
 

ست خدمات
 

اطالعات دقيم. 
انجاما به خوبي 

ن
:  

        پشتي
تاريخ عقد        

خاب و توضيحات

بسته بهگرفت و 
سبه و اخذ مي 

    

سان شركت طلوع
 به بخش پشتيباني
تاريخ و

فرم درخواس

از شما متشكريم
 مشتري عزيز را

  ال فرماييد.

 داخلي مربوطه:

      اني عادي 
                   

هاي موجود انتخ
  :ها

 رها:

ماس خواهند گ
محاسد پشتيباني 

  

 توسط كارشناسا
دريافت بايد سريعا 

د ايپر مي نماي 
شما  درخواست

support ارسا

ثابت وتلفن 
  اسب است؟

       پشتيبا
                   

را از گزينه ه خود
هبندها / گيت ه

توسط ريدرشت 

زار:

:ر انگشت

جديد:

ران ما با شما تم
ق با نوع قرارداد

    

اين بخش ت---
اين فرم پس از د  

 و حوصله دقت
دفعات مراجعه، 

rt@tolue.co

لفني با شما منا

      يباني ويژه
                   

مساله خي، نوع 
 شدن درها / راه

/ اثر انگشت / تگ 

 

 در / تجهيز:

 نس نرم افزار:

ست رفته است:

كردن به نرم افز 

/ اثر كارت / تگ

 د:

 دد:

 راهبند / گيت ج

ي اين فرم همكار
ه حضوري مطابق

  

---------
         ده فرم:

  :ه فرم

   گرامي،
د  فرم زير را با

و در كمترين دف
omيا به ايميل 
  ت مشتري:

  ت:
  خواست:

ي براي تماس تل

پشتي داد:    
رارداد:           

مشتري گرامي
د در باز و بسته 

نده نشدن كارت

ب شدن قفل: 

 به جابجايي ريد

ضي شدن اليسن

العات قبلي از دس

 Loginكل در 

 امكان تعريف ك

د گزارش جديد

 به آموزش مجد

دن ريدر / در / 

   ر:

پس از امضاي
مراجعههزينه 

    

---------
ت دريافت كنند
ضا دريافت كنند

 
مشتري
از اينكه
كيفيت و
فكس و ي
اطالعات

  

نام شركت
تاريخ در
چه زماني

  :نشاني
نوع قرارد
شماره قر


 ايراد

 خوان

 خراب

  نياز

 منقض

 اطال

 مشك

 عدم

 ايجاد

  نياز

 افزود

 ساير
  
 



 

-----
اطالعات
نام و امض

  
 


