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Direct Email Support 
When contacting support, please provide 
the following information:  
 
a) Copy the technical information available 
in the XXX menu Help -> Support 
Information  
b) Include any application logs, which are 
located in <USER_HOME>\.XXX (learn 
more)  
c) Include any JVM crash logs, which are 
located in the application installation folder.  
d) Make sure to tell us the database server 
vendor and version you have problems 
with.  
e) Include any screenshots to illustrate the 
problem, if applicable.  
 
You may email the above information to the 
support email address indicated in the 
XXX -> Help -> Support Information 
dialog.  
Please copy the contents of the text box by 
clicking on the "Copy to Clipboard" button 
and include it in the e-mail you send to our 
support team.  
The support e-mail address appears in 
the bottom-left corner of the Support 
Information dialog, as shown in the 
screenshot below.  
Please note: if you do not provide this 
information when contacting our support 
team, we will request it from you in our 
response e-mail. This may delay effective 
resolution of the issue. 
 
E-mail us at the address indicated 
in the Support Information dialog 
(see screenshot above). 

Άκεζε ππνζηήξημε κέζσ ει. ηαρπδξνκείνπ 
Όηαλ επηθνηλσλείηε κε ηελ ππνζηήξημε, θξνληίζηε λα αλαθέξεηε ηηο 
αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  
 
α) Αληηγξάςηε ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζην κελνύ 
ηνπ XXX «Βοήθεια» -> «Σηοισεία επικοινωνίαρ με ηην 
ςποζηήπιξη»  
β) Σπκπεξηιάβεηε ηπρόλ αξρεία θαηαγξαθήο ηεο εθαξκνγήο πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ ηνπνζεζία <ΑΡΧΙΚΗ_ΣΕΛΙΔΑ_ΧΡΗΣΤΗ>\.XXX 
(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο)  
γ) Σπκπεξηιάβεηε ηπρόλ αξρεία θαηαγξαθήο ζθαικάησλ JVM, ηα 
νπνία βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο.  
δ) Φξνληίζηε λα αλαθέξεηε ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηελ έθδνζε 
δηαθνκηζηή βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηε 
πξόβιεκα.  
ε) Σπκπεξηιάβεηε ηπρόλ ζηηγκηόηππα νζόλεο γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, εάλ ππάξρνπλ.  
 
Μπνξείηε λα ζηείιεηε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο κέζσ ει. 
ηαρπδξνκείνπ ζηε διεύθςνζη ςποζηήπιξηρ πος ςποδεικνύεηαι 
ζηο πλαίζιο διαλόγος «XXX» -> «Βοήθεια» -> «Σηοισεία 
επικοινωνίαρ με ηην ςποζηήπιξη».  
Αληηγξάςηε ηα πεξηερόκελα ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ θάλνληαο θιηθ 
ζην θνπκπί «Αληηγξαθή ζην πξόρεηξν» θαη ζπκπεξηιάβεηέ ηα ζην 
κήλπκα ει. ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα ζηείιεηε ζηελ νκάδα 
ππνζηήξημεο.  
Η διεύθςνζη ςποζηήπιξηρ μέζω ηλ. ηασςδπομείος εμθανίζεηαι 
ζηην κάηω απιζηεπή γωνία ηος πλαιζίος διαλόγος «Σηοισεία 
επικοινωνίαρ με ηην ςποζηήπιξη», όπωρ θαίνεηαι ζηο 
παπακάηω ζηιγμιόηςπο οθόνηρ.  
Έρεηε ππόςε ζαο: εάλ δελ ζπκπεξηιάβεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 
θαηά ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηελ νκάδα ππνζηήξημεο, ζα ζαο ηηο 
δεηήζνπκε ζην απαληεηηθό κήλπκα ει. ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα ζαο 
ζηείινπκε. Απηό κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. 
 
Σηείιηε καο κήλπκα ζηε δηεύζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ πνπ 
ππνδεηθλύεηαη ζην πιαίζην δηαιόγνπ «Σηοισεία 
επικοινωνίαρ με ηην ςποζηήπιξη» (δείηε ην ζηηγκηόηππν 
νζόλεο παξαπάλσ). 

 


