MANUAL ABERTURA DE
CHAMADO
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OBJETIVO
As solicitações para a área de Tecnologia da Informação devem ser realizadas através da abertura de
chamados na ferramenta Movidesk, disponível em nossa Intranet.
Este manual tem como objetivo discorrer sobre o passo a passo para cadastro na ferramenta e para o
registro e acompanhamento de chamados abertos.

FORMAS DE ACESSO
Para acessar o sistema de chamados primeiramente acessamos o endereço http://ahlabs.net, depois
vamos no ícone Helpdesk e selecionamos Movidesk.

CRIAÇÃO DE CONTA
Caso você não possua uma conta, precisará criar uma nova, indicamos utilizar seu e-mail coorporativo,
porém caso não o tenha, pode utilizar de um e-mail pessoal.
Para criar a conta basta clicar na opção “Crie uma Conta” e preencher os dados solicitados.

Após preencher todos os dados você receberá um e-mail para ativar sua conta.

Neste e-mail, basta clicar no link que sua conta será ativada.

ABERTURA DE CHAMADO
Após acessar o sistema você estará na tela inicial dos chamados. Para criar um chamado basta clicar no
sinal de mais que está no canto superior esquerdo da página e depois clicar em novo Ticket.

A tela de criação de ticket será apresentada e nela os campos necessários para a abertura do chamado.

Os Campos são:
•

Serviço: Neste campo você deve selecionar o serviço o qual necessita de atendimento, para
selecionar sua categoria basta clicar na seta que a árvore de serviços será ampliada ou até mesmo
pesquisar no campo pesquisa.

•

O próximo campo o qual deve ser selecionado é o campo da Categoria, este define o motivo deste
chamado:

•

O campo de Urgência vem preenchido por padrão como “Média”, mas pode ser alterada de acordo
com a necessidade do atendimento deste chamado
O Solicitante é preenchido quando o ticket for criado, a pessoa que abrir o ticket será colocada
como solicitante.
O campo “Cc” é destinado para colocar e-mails os quais devem receber os informativos deste
chamado;

•
•

o

•
•

•

Caso o e-mail já tenha cadastro no movidesk ele aparecerá como sugestão:

O campo assunto deve ser preenchido com um breve resumo do que se trata o chamado.
O Campo Mensagem é onde todas as informações do chamado devem ser preenchidas, neste
campo o máximo de informações devem ser adicionadas para uma solução mais assertiva do
chamado, inclusive prints são aceitos neste campo.
Os anexos do chamado podem ser adicionados clicando no campo do clip logo abaixo do campo
mensagem:

NÚMERO DO CHAMADO
Após concluir o chamado aparecerá uma mensagem informando o número do chamado, guarde este
número, com ele é possível pesquisar o chamado posteriormente.

ACOMPANHANDO O CHAMADO
Todas as informações, respostas ou conclusões inclusas no chamado serão redirecionadas ao seu e-mail
cadastrado. Porém caso queira inserir novas informações ao chamado é preciso acessar o mesmo.

ACESSANDO O CHAMADO
Para acessar o chamado precisamos do número do chamado que foi destacado acima.
Com este número podemos ir ao campo de pesquisa e pesquisar o chamado:

Neste campo também é possível pesquisar por nome, e-mail, acompanhante, responsável, enfim,
qualquer informação que contenha no chamado, abaixo por exemplo, todos os chamados que têm o
Rogério como responsável, o nome dele citado em algum lugar ou estão adicionados a equipe dele:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caso tenham restado dúvidas é possível acessar o manual completo da Movidesk, nele
estão discorridos todos os campos e funções do sistema
https://atendimento.movidesk.com/kb/article/55933/a-nocao-de-ticket?ticketId=&q=

