Prisma IT Supportdesk

UW BETROUWBARE SERVICEPARTNER

Continuïteit
en zekerheid
zonder zorgen

Professionele ondersteuning

Bij Prisma IT ontvangt u de professionele
ondersteuning om al uw issues en changes
overzichtelijk te registeren. Via een workflow wordt
uw ticket door de juiste professionals opgevolgd.

Duidelijke communicatie

Bij onze service staat doorlooptijd, communicatie
en oplostijd centraal. Hiermee bieden wij u een
volledig inzicht in het aantal tickets, de status, de
voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

Persoonlijk portaal

Binnen Jira wordt een persoonlijk portaal
aangemaakt voor al uw omgevingen. Op de
servicedeks staat snelheid, transparantie en
communicatie centraal. Zo bent u in control en
leveren wij u altijd een volledig overzicht.

Intuïtieve zelfservice

Binnen uw portaal vindt u intuïtief alles wat u
nodig heeft voor storingen, wensen en
overige informatie over uw applicatie.

Support verzoeken
Wijziging verzoeken
Advies en kennis vragen
Raadplegen documentatie

NL

Servicedesk & professional support

Over Prisma IT

1. Starten en inloggen

Prisma IT is ambitieus en gepassioneerd om digitale
De eerste keer dat u een melding maakt kunt u dit doen

oplossingen te ontwikkelen die u in staat stelt huidige en

door een mail direct naar support te sturen. Daarna

toekomstige organisatiedoelstellingen te realiseren. Met

ontvang u automatisch login gegevens om de status van

een duidelijke focus op innovatie en digitalisering zijn wij

uw ticket en toekomstige tickets bij te houden.

al ruim 27 jaar een gewaardeerde partner in zowel de
publieke als de private sector.

2. Service ticket melden
Zodra u ingelogd bent in het portal ziet u een overzicht

Business Solutions

van uw tickets en de mogelijkheid om nieuwe tickets aan

Prisma IT heeft een uniek platform ontwikkeld voor al

te melden. Na het aanmelden zal het verzoek beoordeeld

uw online doelen en ondersteuning van omgevingen:

worden en als er nog onduidelijkheden zijn wordt hierover
contact met u opgenomen.

Multi channel publisher

3. Change verzoek indienen
Analyseren van (online) doelgroepen
Wilt u iets aangepast hebben of nieuwe functionaliteit
toevoegen. Dan kunt u hiervoor een change inschieten.
Deze zal beoordeeld worden en afhankelijk van de

Gepersonaliseerde content

afspraken worden toegevoegd aan uw digitale omgeving.

Strategisch partnership
4. Advies en documentatie
Nieuwe technologieën worden non-stop onderzocht,
In ons supportportal zullen automatisch de antwoorden op

maar alleen oplossingen die aantoonbare meerwaarde

veel gestelde vragen verschijnen bij het formuleren van u

hebben, worden omarmd. Prisma IT is de strategisch

vraag. Als de vraag toch complexer is of u zou graag

partner voor alle bedrijf kritische applicaties om uw

advies willen in uw specifieke situatie adviseren wij u

online multi-device gebruikerservaring te stroomlijnen.

graag persoonlijk hierin.
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