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1. INTRODUÇÃO
GLPI – Gestão Livre de Parque de Informática
" Solução livre para gestão de parque de informática e helpdesk (suporte ao
usuário), o GLPI é uma aplicação Web Open-Source (código aberto) para gerenciar
inventário de hardware, software ou componentes de um computador, bem como a
gestão de assistência aos usuários. "
Ferramenta Open Source de helpdesk para gerenciamento e registro de chamados
que auxiliam nas tarefas de controle e resultam em respostas aos chamados de
forma rápida, eficiente e interativa, pois tanto a Equipe da Superintendência de
Tecnologia da Informação - STIC quanto o usuário acompanharão o andamento do
processo, podendo assim, melhorar a qualidade do atendimento.
2. RESPONSABILIDADE
STIC – responsável pela infraestrutura do Sistema.
Corpo Docente e Administrativo – responsáveis pela abertura, acompanhamento
e feedback dos chamados abertos.
Técnicos e Analistas de TI – responsáveis pelo atendimento dos chamados.
3. POR QUE ABRIR UM CHAMADO?
Vejamos agora os motivos de se abrir um chamado:

• Porque todas as informações devem e serão registradas para documentação
do problema/solicitação. Esses registros são acompanhados e distribuídos
pela STIC ao Técnico disponível para o atendimento.
•

Porque ao registrar o problema/solicitação, o usuário terá o conhecimento de
todo o processo feito para chegar ao resultado final podendo cobrar respostas
sobre o chamado.

•

Porque com as estatísticas dos chamados será possível detectar pontos
críticos, apontar deficiências estruturais e técnicas e propor melhorias tanto
no processo quanto na infraestrutura.

•

Porque só é possível melhorar quando se conhece as deficiências, os
problemas e as falhas.
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4. INSTRUÇÕES DE USO
O acesso ao Sistema de Solicitação de Serviços - GLPI é liberado a todo o corpo
docente e administrativo da UFRA e se dará pelos seguintes passos:
4.1. ABRIR UM CHAMADO
Passo 1. Acesse o endereço: http://stic.ufra.edu.br
Passo 2. No menu superior a direita, clique sobre o item Suporte Técnico e
posteriormente entre com seu login e senha já utilizados nos sistemas SIG’s
(SIGRH, SIGAA, SIGSRV e SIPAC).
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Após o Login, será apresentada ao servidor uma tela contendo as informações sobre
os chamados em aberto, solucionados, em atendimento, bem como a opção de abrir
um novo chamado. É possível observar também o nível de acesso que o servidor
possui. Por padrão, o nível é “SelfService”.
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Passo 3. Para abrir um chamado, na tela inicial clique no ícone Criar um Chamado
e a seguinte tela se apresentará:

Preencher no mínimo os campos obrigatórios (identificados pelo asterisco
vermelho);
“Categoria”: corresponde a classificação dos itens do catálogo de serviços da STIC,
por exemplo, Acesso à Internet, Suporte a Computador, Suporte a Impressora, Nova
Conta de E-mail e etc.
“Localização”: identificação do campus e setor para atendimento.
“Título”: geralmente colocamos um nome que resume o motivo do chamado.
“Descrição”: Para um melhor atendimento preencha as informações de sala, ramal,
procurar por, agendar e Descreva o problema ou incidente. Se possível informar
também o endereço IP da máquina, caso o suporte seja para a mesma.
“Arquivo”: Caso seja necessário poderá ser anexado um arquivo junto ao chamado.
Clicar no botão “Enviar mensagem”, logo após, aparecerá uma mensagem
confirmando a abertura do chamado.
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4.2. ACOMPANHAR UM CHAMADO
Na barra de menu clicar em CHAMADOS.
Para detalhar um chamado, na coluna “Titulo” clique sobre o nome do chamado
desejado para abri-lo.

Na tela seguinte, clique na opção “Chamado” localizada no MENU do lado
esquerdo. A tela abrirá várias informações referentes ao chamado, como por
exemplo “Atribuído para”, nesse campo é possível visualizar qual técnico irá atender
o chamado, caso essa opção esteja vazia significa que o chamado ainda não foi
atribuído para ninguém.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qualquer dúvida quanto à utilização do sistema GLPI, favor entrar em contato com a
equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação. Não temos a pretensão
de exaurir todas as questões a respeito do GLPI neste manual, por isso contamos
com sua colaboração para o aperfeiçoamento do mesmo.
6. REFERÊNCIAS
Site do projeto: http://www.glpi-project.org
Nosso endereço: http://stic.ufra.edu.br

Versão 1.0 - STIC

