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اگر کاربران  یراز ؛ کاربران بسیار مفید است سؤالاتوردپرس به دلیل وجود حجم انبوهی از  واکنشگراایجاد سیستم پشتیبانی 

شما رشد منفی  فروش داشته باشند و قادر به پرسیدن نباشند، یسؤال شما مانند محصولات، یتساوبدرباره قسمتی از 

 کنید. برطرفجواب دهید و ابهامات را  هاآن سؤالات یتمامبه توانیدیم خوب، یبانیپشتیک سیستم  باوجود اما؛ کندیمپیدا 

 

 پشتیبانی واکنش گرا وردپرسسیستم داستان آموزش 

 یبرا این مقاله درباره ایجاد سیستم پشتیبانی واکنش گرا وردپرس صحبت خواهیم کرد. در متوجه شدید، ترقبلکه  طورهمان

 ینا .کنیمیماستفاده  WP Support Plus Rsponsive Ticket Systemافزونه  از اضافه کردن این امکان به وبسایت خود،

 .کندیمان فارسی نیز پشتیبانی افزونه از زب

 

 :WP Support Plus Responsive Ticket System یژهو امکانات 

 مزیت:

 پشتیبانی از زبان فارسی 

 کردن تیکت ها یبندستهدقابلیت  

 کردن تیکت ها بندیتیولو اامکان  

 رو امکانات دیگ 

 .رویمیمسراغ نصب افزونه  به برای استفاده و فعال کردن این قابلیت،

 

 WP Support Plus Responsive Ticket Systemنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، یا از قسمت افزونه .1

 افزونه را بارگذاری کنید.

تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس  را WP Support Plus Responsive Ticket System کلیدواژهیا اینکه از قسمت  .2

 سازی کنید.فعال
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 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی یددار  مشکلی افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

 بروید.( افزونه پشتیبانیبه بخش ) یساز فعالپس از نصب و 

 

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/wp-support-plus-responsive-ticket-system/


 

 

 سیستم پشتیبانی واکنشگرا وردپرس

 4صفحه 

از افزونه استفاده کنید و یک -2دستی ایجاد کنید.  صورتبهیک صفحه جدید  -1در این قسمت دو راه پیش پای خود دارید:

 صفحه ایجاد کنید.

 [wp_support_plus] کد برای بخش پشتیبانی خود ایجاد کنید و تنظیمات عمومی خود را اعمال نمایید. یاصفحهشما باید  -1

( کلیک Confirm( صفحه خود را انتخاب کنید و روی )Select Pageو با استفاده از ) قرار دهید یداکردهکه ایجاد  یاصفحهرا در 

 کنید.

 ( کلیک کنید.Sumbitروی ) ؛ و( یک صفحه جدید ایجاد نماییدCreate Pageتوسط بخش ) -2

 

 افزونه کارکنان بخش پشتیبانی را بر اساس نقش به چند دسته تقسیم کرده است. ینا برای مدیریت بهتر،

 (Administratorمدیر )

به همه  یرمد به این نقش منصوب کنید. توانیدیممختص ادمین سایت شما نیست و شما هر کاربری را  لزوما  این سمت 

 اعمال کند. تواندیمتیکت ها دسترسی دارد و هر تغیری 

 (Supervisor) سرپرست

سرپرست به موارد زیر  هر شود. ترآسانیک سرپرست ایجاد کنید تا مدیریت تیکت ها  یبنددستهبرای هر  توانیدیمشما 

 دسترسی دارد:

 تیکت هایی که سرپرست آن است. -1

 است. یافتهاختصاصتیکت هایی که به او  -2

 است. یجادشدهاتیکت هایی که توسط او  -3
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 (Agent نماینده )َ

توسط او است و دسترسی دیگری  یجادشدهابه او و تیکت های  یافتهاختصاصبه پاسخ دادن تیکت های  قادرنماینده فقط 

 نخواهد داشت.

 ( کلیک نمایید.Finish & View Support Pageبر روی )

 

 ( بازگردید.<عمومی-یبانیپشتافزونه . به بخش )شودیمو صفحه ارسال تیکت شما ایجاد 
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 خود را از این قسمت بارگذاری نمایید. یتساوبلوگو  لوگو:انتخاب 

 برگه پشتیبانی ایجاد کردیم را انتخاب کنید. عنوانبهکه در مرحله اول  یابرگه برگه پشتیبانی:

( را بلهاساس نقش گزینه ) بر شما ادغام شود، یتساوباگر تمایل دارید قالب صفحه پشتیبانی با قالب  :هاپوستهادغام 

 انتخاب کنید.
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 این گزینه را نیز فعال نمایید. توانیدیم ،یدانمودهاگر گزینه قبلی را )بله( انتخاب  :Bootstrap بارگذاری

جدید  پنجره  در  یبانیپشت صفحه با فعال کردن این گزینه هنگام کلیک بر روی آیکن، آیا برگه پشتیبانی در پنجره جدید باز شود؟:

 .شودیمبا 

از این  فرضیشپ یبنددسته تیکت مشخص نشود و یا تیکت از طریق ایمیل ایجاد گردد، یبنددستهاگر  :فرضیشپ یبنددسته

 .شودیمقسمت تعیین 

 تیکت را انتخاب نمایید. فرضیشپوضعیت  تیکت: فرضیشپوضعیت 
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 وضعیتی نمایش داده شود؟ چه ،کندیمکاربر وضعیت بسته را انتخاب  کهیهنگام وضعیت بسته:

 تیکت را انتخاب نمایید. فرضیشپاولویت  تیکت: فرضیشپاولویت 

 تیکت چگونه باشد؟ یتوضع به تیکت کاربر پاسخ داده شد، کهیهنگام وضعیت تیکت بعد از پاسخ کارمند:

 اشد؟تیکت چگونه ب یتوضع کاربر به تیکت پاسخ داد، کهیهنگام وضعیت تیکت پس از پاسخ مشتری:

 تیکت را در وضعیت بسته قرار دهند. توانندیمبا فعال کردن این گزینه کاربران  اجازه بستن تیکت توسط کاربر:

 

 را انتخاب کنید. تشناسه یا ایدی تیکالگوی ساخت  :شناسه تیکت

 فرم پاسخ را انتخاب نمایید.موقعیت  فرم پاسخ: یتموقع

 دریافتی تاریخ یلدهایففرمت تاریخ برای  فرمت تاریخ تقویم:

 فرضیشپتاریخ  یلدهایففرمت تاریخ برای  فرمت تاریخ سیستم:

 تاریخ سفارشی یلدهایففرمت تاریخ برای  فرمت تاریخ سفارشی:

 حداکثر حجم فایل پیوست حداکثر اندازه ضمیمه )مگابایت(:

 تیکت ارسال کنند؟ توانندیم نامثبتکاربران بدون  یاآ اجازه ارسال تیکت توسط مهمان:

 را بخوانند؟ا همه تیکت ه توانندیمکارکنان پشتیبانی  ها توسط کارکنان پشتیبانی:اجازه خواندن همه تیکت

 را انتخاب کنید که تمایل ندارید به صفحه پشتیبانی دسترسی داشته باشند. ییهانقش محدود کردن مشاهده برگه پشتیبانی:
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 انتخاب نمایید.برچسب تیکت را  :برچسب تیکت

 شوند برای درج قبل از شناسه تیکت مشخص نمایید.ییک پ پیشوند آیدی تیکت:

 کت را انتخاب نمایید.برای ارسال تی فرضیشپصفحه ورود  :فرضیشپورود 

 .شودیمدر قسمت ارسال تیکت نمایش داده  نام افزونهبا فعال کردن این گزینه  اجازه قدرت گرفته توسط:

 فعال کردن این گزینه همه تیکت ها برای همه کاربران نمایان خواهد شد. با ومی:حالت تیکت عم

 کلیک نمایید. (ذخیره تغییراتخر بر روی )آدر 
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تیکت های  توانیدیمصفحه پشتیبانی مراجعه کنید و توسط بخش لیست تیکت ها  به خود، توسط اکانت پشتیبانهمچنین 

 پاسخ دهید. هاآنتوسط کاربران را مشاهده کنید و به  شدهارسال

 بندی:جمع

 سؤالاتتمامی  توانیدیمشما  یراز ؛ کندیمبودن سایت کمک  کاربرپسندوردپرس به  واکنش گراایجاد سیستم پشتیبانی 

 کاربران را پاسخ دهید و آن را مجاب به خرید و یا استفاده از خدمات خود کنید.

 



 

 

 سیستم پشتیبانی واکنشگرا وردپرس

 11صفحه 

 

 

 



 

 

 سیستم پشتیبانی واکنشگرا وردپرس

 12صفحه 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/

