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Informaça o ao Cliente 

 

 

No mês de Março/2013 foi dado início ao uso do mySuite Alpha Softworks 

T.I., uma solução corporativa, acessada pela Internet, composta por módulos que 

permitem agilizar a comunicação, além de padronizar o atendimento e melhorar os 

processos. O sistema contribui para o aperfeiçoamento do desempenho 

organizacional e para o aumento da produtividade tanto da sua empresa quanto da 

Alpha. 

Desta forma o seu contato com a Alpha deve ser feito somente através do 

mySuite Alpha Softworks T.I., extinguindo assim as ligações telefônicas. 

O Atendimento Online e a criação de tickets garantem a qualidade e a 

facilidade ao atendimento. Estes recursos são o ponto central de contato para 

receber suas solicitações de atendimento. 

Aconselha-se a leitura completa deste manual, para que se possa fazer um 

bom uso da ferramenta. O mesmo contém explicações com ilustrações que facilitam 

a compreensão. 
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1. Uso da Ferramenta 

 

 

Para que seja possível comunicar-se através do mySuite Alpha Softworks T.I. 

sua empresa e usuários (seus colaboradores) são previamente cadastrados pela 

Alpha, para que se tenha o primeiro acesso ao mySuite Alpha Softworks T.I. através 

da Internet pelo link http://aswti.mysuite1.com.br/central.php 

Atenção! Não é necessário fazer instalação do sistema, o acesso é feito 

diretamente pela Internet. 

Ao acessar a página do mySuite Alpha Softworks T.I., deverão ser informados 

o seu e-mail e a senha fornecida pela Alpha e clicar no botão “Entrar”, conforme 

ilustra a Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1: Tela de Login de Acesso (Alpha Softworks, 2013) 

 

Depois de acessado a página pela primeira vez, será apresentada a 

mensagem “Você não possui nenhum ticket associado ao seu cadastro. Para abrir 

um ticket novo, clique no botão [Novo Ticket]”, como na Figura 1.2, clique em “OK” 

para navegar pelos módulos do sistema. 

 

http://aswti.mysuite1.com.br/central.php
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Figura 1.2: Mensagem Inicial (Alpha Softworks, 2013) 

 

Na parte superior da página principal é possível visualizar os ícones 

referentes aos quatro módulos do sistema, “Help Desk”, “Atendimento Online”, 

“Gestão de Conhecimento”, ainda não disponível para uso, e “Editar Cadastro”, 

conforme Figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3: Módulos do Sistema (Alpha Softworks, 2013) 

 

1.1. Editar Cadastro 

 

O módulo “Editar Cadastro”, ilustrado pela Figura 1.1.1, permite a alteração 

de seus dados pessoais, assim como a alteração da senha que lhe foi fornecida 

para o primeiro acesso. É aconselhado que não se faça a alteração do e-mail 

cadastrado. 

 

 
Figura 1.1.1: Alteração de Cadastro (Alpha Softworks, 2013) 
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1.2. Atendimento Online 

 

O “Atendimento Online” é o meio de comunicação, em tempo real, com a 

Alpha, que opera de forma parecida com o antigo MSN. 

 

Abrindo Atendimento 

Para abrir um atendimento é necessário clicar no ícone “Atendimento Online”, 

depois escolher setor “Atendimento Cliente”, conforme Figura 1.2.1, depois de 

informando o setor deve-se clicar no botão “Solicitar Atendimento”, como mostra a 

Figura 1.2.2. 

 

 
Figura 1.2.1: Selecionado Setor para Atendimento Online (Alpha Softworks, 2013) 

 

 
Figura 1.2.2: Solicitar Atendimento (Alpha Softworks, 2013) 

 

Desta maneira o seu atendimento será encaminhado à uma fila de espera, 

como ilustra a Figura 1.2.3, que indica sua posição na ordem dos chamados.  
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Figura 1.2.3: Aguardando Atendimento (Alpha Softworks, 2013) 

 

Quando a sua solicitação chegar à recepcionista da Alpha, que é o primeiro 

nível de atendimento, imediatamente esta irá capturá-la da fila de espera e a 

passará para a fila de atendimento, e pelo “chat online”, Figura 1.2.4, levantará 

quais as suas necessidades de atendimento. Esta também criará um ticket (maiores 

detalhes sobre tickets encontram-se no item 1.3) contendo o motivo pelo qual foi 

aberto o atendimento. 

Importante! Na fila de atendimento, serão analisadas as necessidades de 

cada contato, pois alguns podem exigir uma urgência maior na resposta, 

assim recebendo uma classificação diferenciada que acionará o suporte 

imediatamente.  

 

 
Figura 1.2.4: Janela do Chat Online (Alpha Softworks, 2013) 

 

Transferência do Atendimento para o Help Desk 

Até que seja atendido, pelo Help Desk Alpha, é necessário que aguarde 

conectado ao chat, pois se houver a desconexão, por qualquer motivo que seja, será 

necessário abrir um novo atendimento, a fim de que seja possível realizar a 

transferência a um dos atendentes do Help Desk. Não havendo um novo contato, 

infelizmente não haverá como atendê-lo. 
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Importante! Não serão realizados atendimentos, em tempo real, sem a 

utilização do chat online.  

Depois do atendimento ser encaminhado ao Help Desk Alpha, uma 

mensagem de transferência será apresentada, como na Figura 1.2.5, e na tela do 

chat online aparecerá a mensagem “AVISO: Você foi transferido para o(a) 

operado(a) (Nome do Operador)”, onde será dada a solução para suas dúvidas e/ou 

problemas. 

Será neste momento que o atendente do Help Desk solicitará seu ID (número 

do seu Team Viewer) e senha, se tiver. 

 

 
Figura 1.2.5: Transferência do Atendimento ao Help Desk (Alpha Softworks, 2013) 

 

Se durante o atendimento for preciso enviar algum arquivo, será necessário o 

encaminhamento de um e-mail anexando-o à mensagem. O chat do mySuite Alpha 

Softworks T.I. não disponibiliza esta função a você, porém se for o atendente quem 

precisar enviar o arquivo, na tela do chat online aparecerá um link, conforme 

destacado na Figura 1.2.6, clicando sobre o mesmo o arquivo será aberto. 

 

 
Figura 1.2.6: Recebimento de Arquivo (Alpha Softworks, 2013) 
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Finalizando o Atendimento 

Para finalizar o atendimento online será necessário clicar no botão “Sair” que 

o direcionará à pagina da pesquisa de satisfação, como na Figura 1.2.7, para que 

avalie o atendimento realizado, depois de escolhida uma das opções apresentadas 

basta clicar no botão “Enviar Resposta”. Esta avaliação não é obrigatória, porém sua 

opinião será válida para analisar seu nível de satisfação. Caso suas expectativas 

não tiverem sido atingidas a Alpha trabalhará para alcançá-las e melhor atendê-lo. 

Você também poderá escolher voltar para solicitar um novo atendimento 

através do botão “Voltar” e também se desejar, poderá enviar sua conversa por e-

mail através do botão “Enviar esta conversa para o meu email”, também mostrado 

na Figura 1.2.7. 

 

 
Figura 1.2.7: Avaliação do Atendimento (Alpha Softworks, 2013) 

 

Se optar por enviar a conversa por e-mail, como ilustra a Figura 1.2.8, poderá 

ser utilizado o e-mail já cadastrado no mySuite Alpha Softworks T.I. ou informar 

outro, após enviá-lo aparecerá a mensagem de confirmação de envio, como na 

Figura 1.2.9. 

 

 
Figura 1.2.8: Enviando Conversa por E-mail (Alpha Softworks, 2013) 
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Figura 1.2.9: Confirmação do Envio de E-mail (Alpha Softworks, 2013) 

 

Desta forma seu atendimento estará concluído, podendo ser fechada a página 

do mySuite Alpha Softworks T.I. no botão “Fechar” ou no “X” no canto superior 

direito do seu navegador. 

 

1.3. Help Desk 

 

O módulo “Help Desk” deverá ser utilizado para solicitar atendimentos de 

baixa prioridade. A cada solicitação de atendimento por este meio é aberto um 

ticket, que funciona como uma troca e-mails, onde é possível visualizar todas as 

mensagens enviadas e recebidas, uma abaixo da outra.  

Importante! Este módulo não trabalha em tempo real, portanto os retornos 

não serão imediatos, mas serão dados o mais brevemente possível. 

Após ter feito o login no sistema, a tela do “Help Desk” já será mostrada, 

como na Figura 1.3.1. Se você não tiver recebido ou criado nenhum ticket, será 

informado de que ainda não possui nenhum ticket, como descrito no Capítulo 1 (Uso 

da Ferramenta). 

 

 
Figura 1.3.1: Módulo Help Desk (Alpha Softworks, 2013) 
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Criando Ticket 

Pelo módulo Help Desk você tanto pode criar como receber tickets. O envio 

de tickets normalmente é feito pelos atendentes da Alpha para o registro de 

atendimentos realizados pelo Atendimento Online. 

Para criar um ticket é necessário clicar no botão “Novo Ticket”, que abrirá a 

janela “Inserindo um Novo Ticket”, onde é obrigatório informar todos os campos 

apresentados na janela, como na Figura 1.3.2, e depois clicar no botão “Gravar 

Ticket”, para que a notificação do ticket seja enviada aos atendentes da Alpha. 

 

 
Figura 1.3.2: Criando Ticket (Alpha Softworks, 2013) 

 

Como pode ser visto na Figura 1.3.3 será exibido a você a mensagem de que 

o ticket foi inserido com sucesso. Nota-se que nesta há o número do ticket, que é 

gerado automaticamente pelo sistema, que não significa que é quantidade de tickets 

criados por você. 

 

 
Figura 1.3.3: Inserindo Ticket (Alpha Softworks, 2013) 

 

Depois de clicar no “OK” da mensagem é possível efetuar novas interações 

ou apenas fechar a janela e aguardar a resposta do atendente. 
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A Figura 1.3.4 ilustra a tela do módulo Help Desk depois da inclusão do ticket. 

Na coluna status nota-se a inscrição “Aguarde Resposta”, que significa que seu 

ticket foi enviado à Alpha e que você deverá aguardar o retorno. 

 

 
Figura 1.3.4: Aguardando Retorno (Alpha Softworks, 2013) 

 

Retorno do Ticket 

Imediatamente após o atendente ter respondido seu ticket, na coluna “Status”, 

mesma tela da Figura 1.3.4, será exibida a inscrição “Esperando sua Resposta”, 

que significa que depois de lido, é você quem deverá o respondê-lo. Para fazer a 

leitura do ticket é preciso clicar no botão “Ler”. 

Se você for informado que o problema será encaminhado ao setor de 

Desenvolvimento, será exibido no status “Pendente Suporte Avançado”. Você será 

avisado pelo atendente assim que o problema estiver corrigido. 

Quando identificado que serão necessárias alterações no sistema, ou até 

mesmo um novo desenvolvimento para atender a sua solicitação de atendimento, o 

status será “Aguardando Análise de Melhoria”. 

A cada interação nos tickets, pelos atendentes, você será notificado por e-

mail, como ilustra a Figura 1.3.5. Este e-mail é apenas informativo e não deverá 

ser respondido.  

 

 
Figura 1.3.5: Notificação por E-mail (Alpha Softworks, 2013) 
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Concluindo o Ticket 

Se no retorno do ticket constar uma solução que o atenda, você mesmo 

poderá concluir o ticket, marcando-o como concluído pela opção “Marcar Concluído”, 

mas lembre-se de informar que suas dúvidas e/ou problemas foram sanados, 

assim como mostra a Figura 1.3.6. Depois disso basta clicar no botão “Gravar 

Ticket”.  

 

 
Figura 1.3.6: Concluindo Ticket (Alpha Softworks, 2013) 

 

Após gravado o ticket será exibida uma mensagem informativa para a 

avaliação do atendimento, como na Figura 1.3.7. A avaliação se dará clicando nas 

estrelas, as quais correspondem às opções ruim, regular, bom, muito bom e 

excelente. Se a avalição não for realizada neste momento, o status do ticket será 

“Esperando sua Avaliação”. O mesmo status é exibido quando o atendente 

conclui o ticket. 

 

 
Figura 1.3.7: Mensagem para Avaliação do Ticket (Alpha Softworks, 2013) 
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Depois do ticket concluído e avaliado, o status será “Concluído”, como 

mostrado na Figura 1.3.8. 

 

 
Figura 1.3.9: Ticket Concluído (Alpha Softworks, 2013) 

 

Importante! Se a solução fornecida não o tiver atendido, interaja no ticket, 

informando o atendente sobre, assim o ticket será retornado a ele. Neste caso o 

ticket não poderá estar marcado como concluído. 

 

Recursos do Módulo Help Desk 

O módulo Help Desk também dispõe dos botões “Atualizar Listagem”, 

utilizado para verificar os status dos tickets e atualizar o campo “Alterado a”; e o 

botão “Imprimir”, para realizar a impressão dos tickets. Ambos botões podem ser 

visualizados nas áreas em destaque da Figura 1.3.9. 

 

 
Figura 1.3.9: Recursos do Módulo (Alpha Softworks, 2013) 

 

Na janela “Editando Ticket XX” há o botão  “Inserir um link na Mensagem”, 

que permite enviar ao atendente um link de uma página da Internet; e o botão  

“Inserir um arquivo em anexo” para anexar um arquivo ao ticket. As áreas em 
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destaque da Figura 1.3.10 ilustram um link inserido assim como um arquivo anexado 

na interação. 

 

 
Figura 1.3.10: Inserção de Ticket e Envio de Anexo (Alpha Softworks, 2013) 

 

Atenção! Você também poderá utilizar o módulo do Help Desk para abrir 

tickets ao Departamento Comercial da Alpha. Para isto, clique no botão “Novo 

Ticket” e na janela “Inserindo um Novo Ticket” selecione o setor “Depto. Comercial” e 

escolha a categoria “Financeiro” ou “Sugestões/Reclamações”, desta forma seu 

ticket será direcionado ao responsável pelo setor e o mesmo o retornará. 
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Dicas U teis 

 

 

A seguir são apresentadas algumas dicas úteis que facilitarão o uso do 

mySuite Alpha Softworks T.I.: 

 Releia este manual sempre que surgirem dúvidas; 

 Acesse o link http://aswti.mysuite1.com.br/central.php, através da 

Internet, onde estiver para conectar-se ao mySuite Alpha Softworks T.I.; 

 Utilize o módulo Atendimento Online para abrir atendimentos que 

necessitarem de soluções em tempo real; 

 Lembre-se que não é necessário estar na sua empresa para utilizar o 

mySuite Alpha Softworks T.I., mas é primordial, quando necessitar de 

atendimento online, que se conecte pelo computador onde foi apresentado o 

problema; 

 Esteja em frente ao seu computador durante o atendimento online, para 

acompanhá-lo e interagir com o atendente. Em casos em que se for notado a 

ausência do cliente o atendimento será retornado ao final da fila de 

atendimento; 

 Não se desconecte do chat online antes do atendimento ser concluído; 

 Passe o seu ID e senha do Team Viewer aos atendentes do Help Desk; 

 Você sempre receberá um ticket com a dúvida e/ou problema para cada 

solicitação de atendimento feita através do Atendimento Online; 

 Crie tickets, através do módulo Help Desk, para dúvidas ou problemas de 

baixa prioridade; 

 O módulo Help Desk trabalha de forma análoga ao sistema de e-mails, 

portanto, os retornos não são imediatos, mas tenha a certeza de que serão 

efetuados o mais brevemente possível; 

 Acesse sempre o módulo Help Desk para consultar sobre os 

atendimentos realizados em casos de dúvidas recorrentes. 

Os processos de atendimento ao cliente foram mudados para poder melhor 

atendê-lo. 

http://aswti.mysuite1.com.br/central.php

