INSTRUKCJA UBSŁUGI SYSTEMU HELPDESK (v.1.2)
w zakresie logowania do panelu użytkownika i dodawania nowych zgłoszeń
1. LOGOWANIE
Aby zalogować się do systemu HELPDESK należy przejść na stronę: https://pomoc.uwr.edu.pl
- W polu „nazwa użytkownika” proszę wpisać login: (pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko bez spacji) np. dla użytkownika Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
należy wpisać: gbrzeczyszczykiewicz
- W polu „hasło” wpisujemy hasło logowania do poczty Office365.

2. DODAWANIE ZGŁOSZENIA
Po zalogowaniu się, można od razu rozpocząć dodawanie nowego zgłoszenia.
W tym celu proszę nacisnąć na przycisk „+Dodaj sprawę” umieszczony z lewej strony ekranu.

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO RODZAJU PROBLEMU
Pojawi się ekran z wyborem kilku głównych rodzajów zgłoszeń problemu.
W tym miejscu należy wybrać właściwy dla nas problem. Na poniższym przykładzie wybrany został „Problem z pocztą i OFFICE 365”, ale jeśli nasze zgłoszenie
dotyczy czegoś innego to proszę wybrać inny problem. Po wyborze odpowiedniego rodzaju zgłoszenia pojawi się kolejne okno ze szczegółowym opisem problemu.

4. UZUPEŁNIANIE ZGŁOSZENIA O NIEZBĘDNE INFORMACJE
W tym miejscu należy uzupełnić „temat zgłoszenia” oraz „treść zgłoszenia”.
Temat wpisujemy tak, aby informował od razu czego dotyczy problem. W treści zgłoszenia proszę dokładnie opisać problem. Im więcej szczegółów tym lepiej.
Można również dodać załącznik w formie np. zrzutu ekranu, skanu itp.
Wszelkie dodatkowe informacje pomogą szybciej zająć się zgłoszeniem i tym samym przyśpieszy to rozwiązanie problemu.
Aby zatwierdzić zgłoszenie należy kliknąć w przycisk „Zapisz” (w prawym dolnym rogu zgłoszenia).
W tym momencie zgłoszenie zostało dodane do systemu HELPDESK, a osoby, które zajmują się zgłoszeniami będę już je widzieli w kolejce.

5. Po zapisaniu zgłoszenia, system przeniesie nas bezpośrednio do tego zgłoszenia. Tutaj można w razie potrzeby uzupełnić brakujące informacje,
o których zapomnieliśmy podczas dodawania zgłoszenia. Służy do tego pole komentarza.

6. LISTA ZGŁOSZEŃ
Aby sprawdzić jakie zgłoszenia wpisaliśmy do systemu, jakie zgłoszenia czekają w kolejce wystarczy kliknąć na przycisk „Zgłoszenia”, znajdujący się po lewej stronie
ekranu. Po wciśnięciu pojawi się lista naszych zgłoszeń.

Po przejściu w/w kroków, zgłoszenie pojawi się w kolejce oczekujących do pobrania przez jednego z „Agentów”
(pracowników DUI lub osób uprawnionych do obsługi systemu).
UWAGA: Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, korzystających z systemu HELPDESK.

