Manual de Utilização

Orientações sobre a utilização da
nova solução de abertura e
acompanhamento de chamados
AGILE
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Apresentação
A Secretaria de Informática do TJRN está disponibilizando uma
solução de gerenciamento e acompanhamento de solicitações –
apoiada pela ferramenta AGILE – que objetiva implementar um
conjunto de melhores práticas para gerenciar serviços prestados aos
usuários de TI.
Uma das principais novidades implementadas é a facilidade de o
usuário cadastrar e acompanhar suas solicitações via ambiente WEB.
Outra inovação é a exibição de avisos na tela inicial com informações
úteis sobre ocorrências diárias que podem conter a solução de sua
solicitação, agilizando a obtenção de informações e reduzindo o custo
de telefonia.
Nesta cartilha são abordadas as funcionalidades básicas para a
utilização da ferramenta denominada AGILE WEB.

Terminologia
Chamado – Incidente ou uma solicitação de um Usuário para informação, aconselhamento,
mudança padrões ou Acesso a um Serviço de Informática. Conhecido também como solicitação
ou requisição de Serviço de Informática;
Incidente - Uma falha ou redução na qualidade de um Serviço de Informática;
Categorizar - Ato de enquadrar um chamado em uma das opções pré-estabelecidas. (veja
Requisição);
Prioridade - Uma Categoria usada para identificar a importância relativa de um Chamado. A
Prioridade é baseada no Impacto e Urgência, e é usada para identificar os tempos requeridos
para que ações adequadas sejam tomadas.
Carregar Arquivo - Procedimento de envio de arquivo para a Central de Orientação ao Cliente
Interno. No Download você “baixa” o arquivo para sua Estação de Trabalho; já no Upload você
“carrega” (enviar, dar carga) para o Servidor destino.
Ferramenta - Mesmo que Software ou Aplicação. No caso, trata-se do software denominado
AGILE.
Browser - Paginador, ou navegador. Programa utilizado para visualizar as páginas da World Wide
Web (WWW). Muitos deles já são bem populares, em especial o Microsoft Internet Explorer.
Neles estão os comandos e as ferramentas que auxiliarão a acessar os sites da rede e a guardá-los
para uso futuro.

Status do seu Chamado
Os status que seu chamado poderá assumir durante o seu
atendimento serão:
Chamado Aberto – Status assumido quando chamado é aberto pelo usuário;
Chamado Encaminhado – Status assumido quando o chamado é encaminhado para equipe de
especialistas na solução do seu chamado;
Chamado Resolvido – Status assumido após atuação da equipe técnica resolvendo o chamado
aberto;
Chamado Fechado - Status final do chamado. Apenas o usuário demandante poderá fechar o
chamado ou após 48h após o chamado ter assumido o Status de Resolvido;

Utilização do AGILE
Você pode acessar o AGILE para cadastrar,
alterar, acompanhar e, caso necessário,
cancelar seus chamados das seguintes
maneiras:
1.1. Clicando no ícone do AGILE disponível na área de trabalho de sua
estação;
1.2. Digitando o endereço http://agile-sdm/ no browser Microsoft
Internet Explorer.
1.3. Informando seu usuário de rede e sua respectiva senha,
conforme exemplo abaixo:
- Nome do Usuário: USUARIO@INTRAJUS.TJRN
(Ex. F123456@INTRAJUS.TJRN)
- Senha: Mesma senha de rede

• Após a confirmação do acesso no sistema,
será aberta a tela inicial

Fig. 1 – Tela inicial para acesso ao AGILE

Criando um Chamado
Para cadastrar um chamado é necessário seguir
os passos abaixo:
1.1. Após acessar a ferramenta através de uma das alternativas
mencionadas no item 2 anterior, clicar em “Criar Chamado” (Fig.1);
1.2. Verificar, no campo “Telefone/Ramal (necessário)” (Fig.2), se o
número está atualizado. Caso contrário, preencher o campo com o
número do telefone através do qual a Central de Atendimento AGILE
manterá contato, quando necessário;
1.3. Verificar, no campo “Endereço de E-mail” (Fig.2), se o e-mail está
atualizado. Caso contrário, preencher o campo com o e-mail
institucional através do qual a Central de Atendimento AGILE manterá
contato, quando necessário.

Criando um Chamado
Para cadastrar um CHAMADO é necessário
seguir os passos abaixo: (continuação)
1.4. Clicar no campo “Categoria do Chamado (necessário)” (Fig.2) e
escolher o item de acordo com as áreas constantes na janela
apresentada de Catálogo de Serviços (Fig.3);
1.5. No campo Nome do microcomputador ou Tombo (Fig.2) deverá
ser informado quando o chamado estiver relacionado à estação de
trabalho do usuário;
1.6. No campo Setor Atual (Ex: JESP Central) (Fig.2) deverá ser
informado o local onde deverá realizado o atendimento;
1.7. No campo “Descrição do Chamado” (Fig.2) detalhar seu chamado
de forma clara e objetiva, evitando abreviar palavras;
1.6. Clicar no botão “Salvar” para enviar seu chamado
ATENÇÃO: O PREENCHIMENTO CORRETO DOS CAMPOS ACIMA AGILIZARÁ O SEU ATENDIMENTO, POIS DESSA
FORMA NÃO HAVERÃO FALHAS DE DESLOCAMENTO DO TÉCNICO ATÉ O LOCAL, BEM COMO NA COMUNICAÇÃO NO
RETORNO DO TÉCNICO AO USUÁRIO A CERCA DAS INFORMAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO SEU CHAMADO .

Fig. 2 – Tela Detalhe do chamado. (Utilizada para cadastro de um chamado)

Fig. 3 – Tela de Categorias.
(Utilizada para categorizar seu chamado de acordo com o tipo)

Tela de Confirmação da Criação do Chamado.
(Após salvar o chamado, o usuário será direcionado para a tela principal do AGILE, e na
área de Atendimento ao Cliente, com a mensagem “Chamado criado. Clique aqui
para exibir”)

Anexando arquivos ao seu
chamado
Siga os passos abaixo para anexar um ou mais arquivos
(documentos de texto, planilhas ou imagens) ao seu chamado:
1.1. Na tela de Criação do Chamado, clicar no botão “Anexar Documento” (Fig.2). Após esse
comando, será aberta tela “Detalhes do Anexo” (Fig.4);
1.2. Clicar no botão “Localizar Arquivo” (Fig.4). Após esse comando será aberta tela “Carregar
Arquivo” (Fig.5). Clicar no botão “Procurar”;
1.3. Irá abrir a tela “Escolher arquivo” (Fig.6). Localizar o arquivo que você deseja anexar ao seu
chamado e clicar no botão “Abrir”;
1.4. Ao retornar para a janela “Carregamento do Arquivo” (Fig.5), clicar no botão “OK”;
1.5. Será apresentada a tela “Status” com o resultado da cópia do arquivo” (Fig. 7). O campo
“Status” estará preenchido com o texto “Arquivo Carregado com Sucesso”, indicando que o
arquivo foi anexado corretamente. Clicar no botão “Salvar e Fechar” (Fig.7).
Ao retornar para a tela “Detalhes do Chamado” (Fig.2), clicar no botão “Salvar” para enviar seu
chamado.

Fig. 4 – Tela “Criar Anexo”. (Primeiro passo para
anexar um arquivo na requisição)

Fig. 6 – Tela “Escolher Arquivo”. (Utilizada para
localizar o arquivo que será anexado)

Fig. 5 – Tela “Carregamento de Arquivo”.

Fig. 7 – Tela “Status” (Resultado da Cópia do
Arquivo)

Visualizando um Chamado
Cadastrado
Após confirmar o envio de seu chamado através do botão “Salvar”,
você será direcionado para a tela inicial do AGILE WEB, onde será
exibida a mensagem “Chamado criado. Clique aqui para exibir. ” na
área de atendimento ao cliente. Ao clicar nesse link, o usuário será
direcionado para uma janela contendo um resumo do seu chamado
(Fig.8). Nela estão contidas as seguintes informações:
1.1. Número do Chamado (cabeçalho);
1.2. Data e Hora de Abertura ;
1.3. Status;
1.4. Categoria;
1.5. Nome do Microcomputador / Tombo;
1.6. Descrição do Chamado
1.5. Contatos.

Para obter detalhes, clicar no número do Chamado (Fig.8).
Caso seja necessário, o chamado poderá ser alterado ou fechado pelo
próprio solicitante. Ver itens 7 e 8.

Fig. 8 – Tela de visualização de um chamado cadastrado.

Fig. 9 – Tela de visualização do detalhe de um chamado cadastrado.
ATENÇÃO: Após abertura do chamado, apesar do Botão “Fechar Chamado”
estar habilitado, o usuário não terá autorização para fechar o chamado
sem antes o chamado ser encaminhado para atendimento.

Acompanhando um
Chamado
Com o AGILE é possível acompanhar suas requisições via Web
sem precisar ligar para a central AGILE 6404. A ferramenta
permitirá:
1.1. Verificar todas os chamados Abertos ou Fechados;
1.2. Visualizar avisos com informações úteis sobre chamados diários que
podem conter a solução de seu chamado;
1.3. Conhecer os encaminhamentos e soluções adotadas.

Observação: A Central AGILE enviará notificações aos usuários
de forma automática, via correio eletrônico, após a ocorrência
de determinados eventos, tais como abertura e fechamento
de chamados.

Alterando seu
Chamado
Você poderá ainda alterar seus chamados sem o apoio da
equipe do AGILE 6404. Para isso você deverá seguir os passos
abaixo:
Clicar no botão “Adicionar Comentário” para inserir algum
comentário na seu chamado já cadastrado (Fig. 10):
1.1. Adicionar os comentários;
1.2. Verificar se as informações estão corretas e clicar no botão
“Salvar” (Fig. 10) para concluir.

Fig. 10 – Tela para adicionar Comentário em um chamado já cadastrado.

Fechando seu
Chamado
Após início do atendimento, caso o problema seja sanado sem
a intervenção da equipe da Central, você pode efetuar o
fechamento do chamado via Web e sem o apoio da equipe do
AGILE 6404. Para tanto é necessário seguir os passos abaixo:
8.1. Clicar no chamado a ser fechado (Fig. 8);
8.2. Clicar no botão “Fechar Chamado” (Fig. 11). Surgirá a tela de
fechamento de chamado (Fig.12);
8.3. No campo “Observações sobre o Fechamento” (Fig.12) informar o
motivo do fechamento do chamado;
8.4. Clicar novamente no botão “Fechar Chamado” (Fig. 12).

Fig. 11 – Tela de visualização dos detalhes de um chamado cadastrado.

Fig. 12 – Tela de Fechar Chamado sendo visualizada.

Encerrando o AGILE
Para sair do AGILE você deve clicar na opção “Sair” que está
localizada ao lado do seu nome (lado direito da tela – Fig.12).
Ao clicar em sair, surgirá a tela de “Login” da ferramenta
(Fig.13).
Caso deseje entrar novamente na ferramenta, preencher o
campo “Usuário” com sua matrícula e o campo “Senha” com
sua senha de rede. (Fig.13).

Fig. 13 - Tela após clicar no nome “Sair”. Use sua matrícula e senha de rede para um
novo acesso.

