Trouble Ticket Management Manual
PT. Intercontinental Network Communucation

Aplikasi Trouble Ticket Management dibuat dengan maksud untuk memberikan
instruksi atau informasi kepada user yang ada diperusahaan maupun customer,
memberikan report / laporan mengenai masalah yang terjadi dalam lingkup pekerjaan,
dan juga menyimpan history masalah yang terjadi selama operasional.
Untuk dapat masuk ke halaman Trouble Ticket, anda harus memasukan username
dan password yang telah didaftarkan diaplikasi ini oleh administrator. Berikut Tampilan
Login Aplikasi Trouble Ticket Management PT. Intercontinental Network Communication :

Setelah login, anda akan melihat list ticket atau list dari masalah yang diposting,
list ticket ini di sort/urut berdasarkan severity urgent dan tanggal posting, anda juga dapat
melihat table menu disamping kanan untuk membuat ticket baru dan melihat list ticket
berdasarkan status ticket. Berikut tampilan dan keterangan halaman yang ada didalam
aplikasi trouble ticket management:

Berikut dapat terlihat screenshot table combo box untuk menampilkan list ticket
berdasarkan severity (urgent, new rule, informational) dan status ticket (open/closed) :

Berikut screenshot dari detail trouble ticket yang diklik dari list ticket yang ada,
halaman ini menampilkan detail informasi dari satu ticket, seperti Ticket ID, tanggal
ticket dibuat, pembuat ticket, severity, status dan type ticket. Di table ini juga
menampilkan ticket log yaitu isi lengkap dari ticket, list komentar atau tanggapan dan
update log dari si pebuat ticket, dan untuk menambah komentar atau update tersedia
Form Add Comment, di table paling bawah terdapat list action log, yaitu log dari setiap
user yang membuat komentar dan mengupdate status atau komen.

Berikut Form untuk menambah komentar atau untuk meng-update komentar dari
masalah yang terjadi, isi form berikut dan klik button Comment untuk menyimpan
komentar yang dibuat.

Berikut feature tambahan dari trouble ticket ini, anda dapat mencari ticket yang
ada di list berdasarkan status ticket (open/closed) dan memasukan di form For berupa
judul atau isi ticket, tanggal ticket, severity, maupun ID ticket untuk mencari dan melihat
detail informasi ticket.

Berikut menu-menu yang ada di aplikasi trouble ticket ini, diantaranya Create Open
Ticket; untuk membuat ticket baru, Show Open Tickets; untuk melihat list ticket yang
statusnya open, Show Closed Tickets; untuk melihat list ticket yang statusnya closed,
Show My Tickets; untuk melihat list ticket yang telah anda buat, Show Archive Tickets;
untuk melihat list ticket yang statusnya sudah di closed dan di move menjadi archive.
Selain menu-menu diatas juga ada tambahan menu khusus untuk administrator yaitu
Create User, Modify User, Manage Group.

Berikut screenshot dari link Edit Account untuk merubah profile atau data user
dan mengganti password anda, dan link Logout untuk keluar dari halaman trouble ticket.

Berikut screenshot dari Form Edit Profile / Account untuk merubah profile atau
data user dan mengganti password anda:

Berikut screenshot dari Form Create a new Ticket untuk membuat ticket baru
masukan judul ticket, ticket severity (Urgent, New Rule, Informational), Type ticket,
description ticket atau isi lengkap ticket, dan anda dapat mengupload file dengan
Attachment maksimal besar file 2 MB, klik button Browse... dan pilih file yang akan
anda kirim, kemudian klik button Submit untuk menyimpan ticket anda.

Berikut screenshot dari Form Create a Customer Ticket untuk membuat ticket
baru khusus untuk customer, Masukan nama depan dan nama belakang customer, juga
nomor telepon dan alamat email lengkap, kemudian masukan judul ticket, ticket severity
(Urgent, New Rule, Informational), Type ticket, description ticket atau isi lengkap ticket,
dan anda dapat mengupload file dengan Attachment maksimal besar file 2 MB, klik
button Browse... dan pilih file yang akan anda kirim, kemudian klik button Submit untuk
menyimpan ticket anda dan akan terkirim juga ke customer.

