
Manual de uso 
Central de Serviços



1 - Acessando a Central de Serviços

Ao acessar a intranet abrir o link Central de Serviços



2 - Fazendo login na central de serviços

Utilizar o nome de usuário e senha fornecidos pelo setor de T.I



3 – Como criar um chamado

Clicar em criar um chamado



4 – Descrever o chamado

O primeiro passo é informar se é um “incidente” ou uma requisição.

Incidente – Qualquer falha que afete o uso de um serviço.
Ex: falha no acesso a internet, falha ao imprimir, computador não liga e etc.

Requisição – Qualquer tipo de pedido.
Ex: trocar cartucho, montar Datashow, dúvidas no uso de programas



Feito isso selecione a categoria 
relacionada ao incidente/requisição.



Busca da categoria de chamado

É possível buscar o chamado pelo nome ou código.

Cada chamado possui um código único 

Ex: #0101 Falha no acesso a Internet

Podemos ir direto a esse chamado digitando apenas o seu código 0101.



Na sequencia informe o seu 
departamento.



Titulo e descrição do chamado.

Algumas categorias de serviço já possuem um modelo de título e uma breve 
descrição para o chamado, a qual pode ser mantida ou alterada conforme a 
necessidade do usuário.



Adicionado o titulo e descrição, basta 
enviar a mensagem.

Pronto, seu chamado foi aberto com sucesso!



5 – Acompanhar o andamento do 
chamado.

Após criar o chamado o usuário poderá verificar o andamento. Para isso volte 
para a tela inicial clicando em “Home”.



Ao voltar para a tela inicial o chamado criado estará na lista “Novo”



Assim que um técnico for atribuído ao seu chamado ele passará para a lista 
de chamados processando ( atribuído).

Clicando em “Processando ( atribuído )”, será exibida  a sua lista de 
chamados que estão em processo de atendimento.



Clicando no título do chamado serão exibidas as informações completas do chamado.



Nesta tela é possível ver todas as informações relacionadas ao chamado, 
inclusive o técnico responsável.



Clicando em “Processando chamado” é exibido o progresso de vida do chamado 
desde a abertura até a solução.



O histórico do chamado contém todas as ações realizadas pelo técnico.



6 – Inserindo acompanhamento no 
chamado.

Um acompanhamento pode ser adicionado para inserir informações 
adicionais ao chamado.



A aba processando chamado além de mostrar as ações realizadas pelo técnico. 
Também é possível caso necessário inserir mais alguma informação, basta clicar 
em acompanhamento. 

Descrever o acompanhamento e clicar em adicionar.

Também é possível anexar algum documento (pdf, word, excel, imagens e etc) 
conforme mostra a imagem acima.



Caso você consiga resolver por conta própria o chamado basta apenas 
clicar em “Solução” e adicionar a solução.



7 – Aprovar a solução do chamado.

Uma vez que o técnico solucione o chamado você deve aprovar ou reprovar a 
solução proposta. Caso aprovado o chamado é fechado e arquivado. 
Caso a solução seja reprovada o chamado volta para a fila para ser atendido 
novamente. 
Depois de solucionado o chamado será fechado automaticamente em 48hs.


