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1 – Apresentação 

Este  manual  foi  elaborado  pela  Assessoria  de

Tecnologia da Informação, com o objetivo de proporcionar aos

usuários  informações  sobre  o  uso  do  Sistema.  Esta  solução

intermediará a comunicação entre os diversos setores e o Setor

de TI,  possibilitando a solicitação de suporte.  Esperamos com

este  manual  ,  sanar  dúvidas  sobre  a  ferramenta  no  que  diz

respeito à abertura e manuseio dos chamados. A equipe da TI

estará à disposição para auxiliar os utilizadores, contamos com a

colaboração de todos para a efetiva utilização do sistema.



2 - ENTENDENDO O PROCESSO DE ATENDIMENTO 



3 - ACESSANDO O SISTEMA: 

A  forma  de  acessar  o  sistema  é  digitar  o  endereço  web  diretamente  no  navegador:

http://suporte.cbm.se.gov.br ou ir ao site do CBMSE e acessar o Espaço do Bombeiro, onde terá um link.

3.1 - TELA DE LOGIN: Após o site estar aberto você transcreverá o seu login e sua senha do expresso:



3.2 – TELA PRINCIPAL: Após o login aparecerá a tela principal do sistema, onde você acompanhará  os 
seus chamados e pesquisa de satisfação: 

3.3 – ABRINDO OS CHAMADOS: Na tela principal do sistema, você poderá criar o seu chamado: 



        3.4 – ABRINDO OS CHAMADOS:  Na te la  de  chamados  do s is tema , você poderá criar o seu chamado: 

        3.5 – ABRINDO OS CHAMADOS:  Na te la  de  chamados  do s is tema , selecionar o problema:



           3.6 – ABRINDO OS CHAMADOS:  Na tela  de  chamados  do  s is tema , selecionar o equipamento se for o
         caso:

        3.7 – ABRINDO OS CHAMADOS: Na tela de chamados do sistema, selecionar o local:



       3.8 – ABRINDO OS CHAMADOS: Na tela de chamados do sistema, na descrição inseri telefone para
       contato:

      3.9 - ABRINDO OS CHAMADOS:  Na tela de chamados do sistema, enviar a mensagem para conclusão do
      chamado:



         3.10 – ABRINDO OS CHAMADOS:  Na tela de chamados do sistema, confirmação do envio do chamado:

        4 - SOLUÇÃO DO CHAMADO:

Após  a  conclusão  do chamado,  o  usuário  solicitante  receberá  também em seu e-mail  a

notificação da solução do chamado com suas  descrições.  No sistema,  o  usuário acessa o menu

chamados, onde terá 2 botões para aprovar ou recusar a solução do chamado. Caso o usuário aceite a

solução do chamado, será finalizado o chamado, caso reprove o chamado, passará para um novo

processo até a solução. 



          5 –  TELA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO:  o usuário deverá responder a pesquisa de satisfação.

Obs:  Caso o usuário  não realize  nenhuma ação em 7 dias,  o  chamado será  considerado como

resolvido, e assim fechado automaticamente.

       

         6 – NOTIFICAÇÕES DOS CHAMADOS. 

       Em relação a abertura, solução e fechamento dos chamados, os usuários serão notificados por e-mail

para acompanhamento dos mesmos.
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