ServiceDesk – návod pro správce
Přihlášení do systému:
Adresa pro přístup: servicedesk.lfhk.cuni.cz
Přihlašovací údaje:
‐
‐

PC v doméně – dojde k automatickému přihlášení
PC mimo doménu – objeví se dialogové okno pro zadání fakultních přihlašovacích údajů

Úvodní obrazovka – seznam požadavků
Horní lišta obsahuje ovládací prvky pro zadání nového požadavku a filtraci. V dolní části je seznam
požadavků.

Popis tlačítek
Nový požadavek – vyvolá formulář pro zadání nového požadavku
Přehled požadavků – Seznam všech požadavků. Požadavky nepřiřazené řešiteli jsou řazeny na
začátek seznamu
Otevřené požadavky – Seznam pouze otevřených a nepřiřazených požadavků
Uzavřené požadavky – Seznam pouze uzavřených požadavků
Moje úkoly – Seznam úkolů, u kterých jsem vedený/á jako vlastník‐zadavatel (běžný uživatel vidí
jenom svoje požadavky)
Tisk úkolů – tisková sestava aktuálně zobrazených úkolů

Možnosti vyhledávání a třídění
Systém umožňuje v poli „Hledaný text“ fulltextově prohledat dle zadaného slova všechny požadavky.
Pole Typ umožňuje filtrovat pouze požadavky s danou prioritou.
Zadání nového požadavku
Použijte tlačítko „Nový požadavek“. Vyplňte následující pole ‐ viz příklad na obrázku.
Do pole „Kontaktní osoba“ vyplňte osobu včetně telefonní klapky, která je kontaktní osobou pro
vyřešení požadavku (pro případ kdy požadavek zadává sekretářka za žádající osobu).

Přiřazení řešitele, editace vlastníka
V seznamu úkolů dvojklikem otevřete požadavek. V menu se objeví tlačítka Přijmout, Přidělit,
Vyřešeno Uzavřít, Znovu otevřít, Zrušit požadavek.
Přijmout – aktuálně přihlášený uživatel přijme úkol sám na sebe
Přidělit – rozbalí se menu pod úkolem, zatržením se pověří osoby na vyřešení požadavku
Vyřešeno Uzavřít – v případě, že je požadavek splněn je možné ho uzavřít
Znovu Otevřít – umožní otevřít již uzavřený požadavek
Zrušit požadavek – zrušit požadavek lze pouze dokud nebyl přiřazen
Správce může kliknutím na ikonu vedle popisu Typu požadavku změnit prioritu.
Kliknutím na jméno vlastníka může daného vlastníka odstranit a tlačítkem „+“ přidat. Vlastníků může
být více. (Změna vlastníka může být použita v případě, pokud správce budovy zadává požadavek za
někoho jiného např. při telefonické žádosti).
Po najetí kurzorem na jméno vlastníka se objeví jeho telefonní číslo a pracoviště.

Komentář a úprava požadavku
Po otevření konkrétního požadavku v servicedesku nebo kliknutí v notifikačním mailu na tlačítko
„Odpovědět“ se objeví následující detail požadavku.

Zde je možné do pole „Text zprávy“ zadat komentář či doplnění. Stejným způsobem odpovídá i řešitel
problému. Komunikace je zaznamenávána v časovém sledu pod tímto oknem.
Jiné úpravy není běžný zadavatel schopný provést a veškeré doplnění je nutné uvést do komentáře.
Stiskem tlačítka:
‐
‐

Vložit zprávu dojde k odeslání všem vlastníkům a řešitelům.
Interní pro řešitele dojde k odeslání komentáře mezi řešiteli (vlastník zprávu nevidí).

Zatržítko „servicedesk@lfhk.cuni.cz“ umožňuje zaslat mailovou notifikaci o komentáři na uvedený
mail (v současnosti jsou to pracovníci p. Dítě a p. Cihlář).

Uzavření požadavku
Po otevření konkrétního požadavku v servicedesku vyberte v menu tlačítko „Vyřešeno Uzavřít“.
Zároveň je možné přidat komentář s doplňující informací.
Požadavek může uzavřít pouze řešitel problému. O uzavření (dokončení) požadavku je zadavatel
informován mailem.

Mailové notifikace
Po vytvoření požadavku, změně přiřazených osob, komentáři nebo uzavření požadavku chodí
„Vlastníkovi“ mailem notifikace. Viz ukázka mailu

Email obsahuje odkaz na požadavek a tlačítko Odpovědět. Po jeho stisknutí se otevře v prohlížeči
servicedesk a v něm konkrétní požadavek. Zde je poté možné snadno vložit komentář.
POZOR! Pokud odpovíte na tento email prostřednictvím emailu, zpráva nebude doručena.

