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Stap 1  Inloggen

U gaat in uw internet browser naar het volgende adres: http://ticket.x-com.nl.
 
U krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Bovenaan de pagina kunt u met het email adres waar u uw wachtwoord op 
ontvangen heeft inloggen.

Stap 2  Ticket overzicht

Na het inloggen komt u op uw eigen Ticket Overzicht pagina uit.

Op deze pagina zult u, na het inschieten van tickets, een overzicht vinden van alle openstaande tickets binnen uw organ-
isatie. De tickets kunnen de kleuren groen en oranje bevatten. Groene tickets zijn reeds door de afdeling Service & Support 
beantwoord en oranje tickets zijn nog niet beantwoord door de afdeling.

Op deze pagina is het ook mogelijk om een nieuw ticket aan te maken.
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Stap 3  Nieuw Ticket aanmaken

Als u een nieuw ticket aanmaakt, vragen wij u de volgende velden te controleren, in te vullen en vervolgens het ticket te 
versturen.

Organisatie
Uw organisatie naam zal hier getoond worden.

Uw naam
Uw naam zal hier getoond worden.



Prioriteit
Hier kunt u kiezen uit één van de onderstaande prioriteiten. Let op! Kiest u voor de prioriteit zeer urgent, dan gaan wij 
ervan uit dat het ticket betrekking heeft op de bereikbaarheid van uw website / webshop of op conversie gerelateerde 
onderdelen. Voorbeelden hiervan zijn; problemen met bestellen of betalen, het niet aankomen van contactformulieren, 
etc. Uw ticket zal altijd z.s.m. worden opgepakt. 
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Categorie 
Hier kunt u kiezen uit één van de getoonde categorieën waar uw ticket aan voldoet. Hieronder ziet u de keuze opties. 
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Ik wil een aanpassing / uitbreiding
U wilt graag een aanpassing en/of een uitbreiding die betrekking heeft op uw website/webshop. Voorbeelden hiervan zijn; 
nieuwe afbeeldingen plaatsen, tekstuele aanpassingen, nieuwe modules / widgets toevoegen, ect. 

Er werkt iets niet
U heeft het idee dat iets op uw website/webshop niet meer naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn; button 
die niet meer werkt, pagina’s die niet meer bereikbaar zijn, afbeeldingen die niet meer inladen, etc. 

Ik begrijp iets niet
U heeft een vraag over een onderdeel van uw website/webshop. Voorbeelden hiervan zijn; CMS gerelateerde vragen, Ma-
gento gerelateerde vragen, ect. 



Omschrijving
Vermeld hier een duidelijke omschrijving van uw ticket. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

Fout   Goed
Gastenboek  Gastenboek toevoegen aan de webshop
Diverse vragen  Vragen over de slideshow
Vraag   Vraag over de koppeling met Copernica

Bericht
Vermeld hier uw bericht. Probeer uw ticket zo duidelijk mogelijk te omschrijven. 
Let op! Mocht u problemen ondervinden met uw website/webshop, vermeld u dan uw browser type (Internet Explorer, 
FireFox, Chrome, Safari, Opera, etc.) en het versie nummer.  Maak ook een print screen van het probleem. 

Bijlagen
Mocht u een fout ervaren, probeer hier dan een voorbeeld van bij te voegen aan het ticket doormiddel van een bijlage. 
U heeft de optie om bijlages toe te voegen aan uw ticket. Voorbeelden hiervan zijn; print screen van een probleem, een 
afbeelding, een Word document, een Excel document, een PDF, ect. 
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Stap 4  Reactie op ticket

In uw ticket overzicht kunt u doormiddel van de groene kleur van een ticket zien, dat hier een reactie op geplaatst is door 
de Service & Support afdeling. Als u vervolgens op het desbetreffende ticket klikt, ziet u het volgende scherm.

U vind onder uw bericht het bericht van één van de medewerkers van de Service & Support afdeling. In het voorbeeld 
hierboven wordt er om meer informatie gevraagd. Doormiddel van het bericht venster onderaan de pagina, kunt u een 
reactie terug geven op het ticket. U heeft ook altijd de mogelijkheid om het ticket te annuleren. Dit kunt u doen door op de 
‘sluit ticket’ button aan de onderkant van de pagina te klikken. Let op! Uw ticket wordt dan niet meer behandeld door de 
afdeling. 
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Stap 5  Ticket sluiten

Zodra het ticket door de afdeling Service & Support als afgehandeld wordt beschouwd, zal het ticket door de afdeling ges-
loten worden met een laatste reactie op het ticket. Hierna heeft u altijd nog de mogelijkheid om toch nog op het ticket te 
reageren, doormiddel van de ‘verstuur reactie’ button. Doormiddel van de ‘sluit ticket’ button, kunt u uw ticket verplaatsen 
naar uw archief. Het ticket zal dan niet meer te zien zijn in het ticket overzicht, maar bij het ticket archief. 
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Stap 6  Gebruikers toevoegen

Mocht u meerdere personen toegang willen geven tot uw ticket omgeving, dan kunt u onder het menu ‘gebruikers’ een 
nieuwe gebruiker aanmaken. 
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