Manual do Sistema da Central de Serviços da TI (GLPI)
Acessar o sistema através do link https://www.scls.org.br
Menu> Área Restrita
Conforme telas abaixo:

Atenção! Usuário e senha de acesso e o mesmo utilizado no computador.

Inserir Login e Senha e clicar em “Enviar”

Clicar em “Criar um chamado”.

Em “Tipo” selecione entre as opções Incidente ou Requisição, conforme definição abaixo:
INCIDENTE: É qualquer acontecimento que ocorre com algum componente que tenha alguma
ligação com um serviço já prestado pelo departamento de TI e que não faça parte do
comportamento padrão de usabilidade causando assim a redução na qualidade do serviço de
TI ou até mesmo a interrupção do serviço como um todo. Abaixo alguns exemplos:
• Internet Lenta;
• Indisponibilidade para acessar uma pasta na rede;
• E-mail não enviando mensagens;
• Impressora com problema para imprimir.

REQUISIÇÃO: É quando tudo está funcionando perfeitamente nos serviços de TI, porém o
colaborador precisa da mão de obra do departamento de tecnologia da informação para a
criação de um recurso ou desenvolvimento de uma nova ferramenta de trabalho. Abaixo
alguns exemplos:
• Criação de um e-mail;
• Mudança na instalação de um computador;
• Desenvolvimento de um novo relatório no sistema.

Em “Categoria” selecione a que corresponde ao seu problema ou solicitação.

Em “Urgência” selecione a prioridade que corresponde ao seu problema ou solicitação.

Em “Localização” selecione o setor ou departamento de origem do solicitante.

Em “Titulo” informe a que corresponde ao seu chamado.
Depois em “Descrição” preencha Ramal em seguida “Descreva aqui sua ocorrência: ”
preencha com as informações referente ao seu problema ou solicitação.
Utilize a opção “Arraste e solte seu arquivo aqui, ou” para enviar um arquivo/imagem do erro.
Para finalizar e enviar o chamado clique no botão em amarelo “Enviar Mensagem”.

Seu chamado será direcionado para o Departamento de Tecnologia da informação, usuários
com endereço de e-mail cadastrado receberão acompanhamento de chamado, se necessário
entraremos em contato para solucionar o seu problema, respeitando a prioridade dos casos
de acordo com a (SLA) vigente.

Consulta a Base de conhecimento.
A base de conhecimento fica disponível para consulta aos usuários das plataformas e sistemas
em funcionamento na Santa Casa Lagoa Santa em caso de dúvidas ou dificuldades. Todos os
manuais e passo a passo podem ser consultados pela função “[ Acesso ao FAQ ]”.

Clique em “Navegar” depois selecione uma categoria, para visualizar o manual e só clicar
sobre o arquivo PDF.

