
$199/tháng Liên hệ với bộ     
phận tư vấn   

Được tín nhiệm bởi hơn 10,000 đội IT
Phần mềm quản lý dịch vụ mà các nhóm IT và nhóm dịch vụ ưa  thích sử dụng.

Với mục đích xây dụng cho các nhóm IT và 

dịch vụ, JIRA Service Desk cung cấp cho 

nhóm của bạn mọi thứ ngay từ bước đầu tiên, 

bao gồm sự cố, thay đổi, quản lý vấn đề và 

các yêu cầu dịch vụ. Cung cấp cho khách 

hàng của bạn một cách dễ dàng để yêu cầu hỗ 

trợ, trong khi chờ nhân viên giải quyết một

cách nhanh chóng.

 
 Thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi (08)-39954888

 BUSINESS     ENTERPRISE Gói giá của Candylio
 
Bộ ứng dụng cao cấp có 
các tính năng và điều khiển
nâng cao.

 

“Đối với một đội ngũ toàn cầu 
đang làm công việc hỗ trợ/giải đáp 

yêu cầu, hoặc làm bất cứ điều gì 
trong lĩnh vực IT, JIRA Service 
Desk thực sự giúp chúng tôi có 

được hiệu quả và hiệu quả đó từ 
công sức của cả nhóm.”

Alex Stillings

Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ IT

“Kể từ khi triển khai JIRA Service 
Desk, số thư yêu cầu của chúng tôi 

được giải quyết tăng gần 67%, đây là 
một dấu hiệu tốt cho thấy đội ngũ hỗ 
trợ của chúng tôi có thể thực sự làm 

được nhiều việc hơn.”

Nick Cunningham

Quản lý IT

“Chúng tôi đã triển khai 
JIRA Service Desk - tiến 

hành từ 2 đến 22 địa điểm 
trên toàn thế giới trong vài 
tuần. Việc áp dụng từ cộng 
đồng người sử dụng là điều 

phi thường.”

Gen Kallos

            Phó giám đốc điều hành

www.candylio.com



joseph@candylio.com    @JIRAServiceDesk    www.candylio.com

Đã sẵn sàng

Thông qua các phương pháp hay nhất trong ngành, xử lý ngay 
cả khi có sự cố, thay đổi, quản lý sự cố và yêu cầu dịch vụ.

Tự phục vụ

Cung cấp cho khách hàng một cách dễ dàng để yêu cầu trợ giúp. 
Giúp cho việc tự hỗ trợ thông minh hơn với các đề xuất cơ sở tri 
thức tự động, dễ dàng hơn. 

Tự động hóa

Hãy để robot làm việc đó. Tự động lặp lại nhiệm vụ để các 
chuyên viên có thể tập trung vào giải quyết những việc khó 
khăn  

SLAs mạnh mẽ

Thực hiện những cam kết quan trọng ngay lập tức. Cố định các thỏa 
thuận, mức dịch vụ của bạn, click chuột và giải quyết trong vài phút. 

của  

Cập nhật báo cáo liên tục

Đạt được khả năng hiển thị dựa trên các chỉ số quan trọng đối với 
doanh nghiệp của bạn. Cải thiện hiệu suất bằng cách ngăn chặn 
các rủi ro trước khi chúng xảy ra.

Được hỗ trợ bởi nền tảng JIRA

Nếu các nhóm phần mềm của bạn sử dụng phần mềm JIRA, bạn 
thật sự may mắn. Kết nối các vấn đề CNTT với công việc hiện tại 
và tìm ra nguyên nhân nếu nó xảy ra vấn đề trước khi nó phức 
tạp. Mở rộng sức mạnh service desk của bạn với 1800 add-ons. 




