
  

Helpdesk.

● O Helpdesk é um canal direto entre você e seu cliente. Assim você pode oferecer mais qualidade 
e rapidez no atendimento.

● Você poderá:

- Entrar em um painel dedicado ao atendimento online

- Criar múltiplos operadores para atender seus clientes

- Criar múltiplos departamentos de sua loja

- Sistema de Chat ao vivo para atender seus clientes

- Sistema de envio de e-mail para operador responsável de cada departamento caso não tenha 
operadores online

● Emitir relatórios de atendimentos já realizados

● Para instalar basta clicar no menu Helpdesk, e clicar na opção “Gostei quero instalar”. Você será

 redirecionado para aba (Instalar).



  

Menu Helpdesk.



  

Instalação Helpdesk (Aba Instalar).

● Logo no inicio você deverá Informar o nome do Departamento, por exemplo, departamento de suporte, financeiro, de orçamentos. Na caixa 
abaixo você deve colocar uma mensagem padrão que seu cliente irá receber quando um atendente não estiver online, exemplo, em breve 

responderemos. 
 Nos campos abaixo você precisa preencher os dados do administrador daquele departamento e escolher um login e senha para ele. Após 

preencher os dados clique em “Instalar”. 



  

Imagem do Painel administrativo do 
Helpdesk.

● Você será direcionado para a página abaixo onde você poderá acessar o painel do Helpdesk com 
login e senha configurados na etapa anterior, uma maneira de acessar o painel do Helpdesk 

também do seu painel administrativo clicando no menu Helpdesk e informando login e senha.



  

Utilizando o Painel do Helpdesk.



  

1 -  Menu (Entrar no Chat).

● Nesta opção você pode ficar disponível para trocar mensagens em tempo real com seus clientes.



  

2 – Menu (Departamentos).

●Nesta opção você pode criar novos departamentos e depois também pode listar todos os 
cadastrados. Clicando em “Criar” é só preencher o nome do novo departamento com no mínimo 4 
caracteres e escolher também a mensagem padrão que seu cliente receberá e tem a opção de 
deixar habilitado ou não.



  

Imagem listando (Departamentos).



  

3 -  Menu (Operadores).

●Neste menu você pode criar e listar operadores dentro dos seus departamentos. Se você clicar em 
“criar” abrirá um campo para você preencher os dados do operador, criar um login e senha para ele, 
terá as opções de deixar ativo e se ele será do tipo administrativo, ou seja, terá poder total sobre 
todo Helpdesk, após isso é só relacionar ele a um departamento e escolher se ele será responsável 
ou não por aquele departamento.



  

4 - Menu (Relatórios). 

●Neste menu você pode gerar relatórios dos atendimentos, da para você buscar por data, por 
nome do cliente, por operador e também por departamento.

●Clique no ícone da lupa verde para expandir as informações do seu atendimento e terá todo o 
histórico da conversa.



  

Imagem (Histórico da Conversa).



  

5 - O uso do aplicativo sua na loja.●

●Quando seu cliente acessar sua loja e precisar de algum suporte basta ele clicar no ícone chat  se 
você administrador do suporte estiver online vocês iniciam uma conversa em tempo real caso 
contrario vai para e-mail cadastrada na instalação do aplicativo de suporte.



  

Imagem do uso do aplicativo na sua loja.
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