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1-Introdução 

 
GLPI – Gestão Livre de Parque de Informática 
(Traduzido do site do projeto) 

 
"Solução livre para gestão de parque de informática e helpdesk (suporte ao usuário), 

o GLPI é uma aplicação Web Open-Source (código aberto) para gerenciar todos os 
seus problemas relacionados à gestão, tais como inventário de hardware, software ou 

componentes de um computador, bem como a gestão de assistência aos usuários."  
 

Ferramenta Open Source de helpdesk para gerenciamento e registro de chamados 
que auxiliam nas tarefas de controle e resultam em respostas aos chamados de forma 

rápida, eficiente e interativa, pois tanto a Equipe do Núcleo de Recursos 
Computacionais (NRC) quanto o usuário estarão acompanhando o andamento do 

processo, podendo assim, melhorar a qualidade do atendimento. 
 

O GLPI é um sistema de Service Desk composto por um conjunto de serviços para a 
administração de inventário de equipamentos de informática, controle de chamados 

técnicos e gestão de base de conhecimentos. 
 

Este sistema foi personalizado, instalado e configurado pela equipe do SAU/CERCOMP 

– Serviço de Atendimento ao Usuário. O objetivo desta implementação, é informatizar 
os registros de atendimento de suporte técnico em informática realizado aos usuários 

de TI da UFG. 
 

1.1-Entendendo o processo de atendimento 
 

Antes de passarmos ao passo seguinte, é importante que entendamos como se dá o 

processo de atendimento. O Fluxograma da imagem 1, mostra o fluxo dos chamados 
abertos, da sua abertura ao seu fechamento. 

Essa é uma visão geral do processo, cada fase tem suas particularidades e estas 
serão tratadas 

na sequência deste manual. 
 

1.2 Objetivo 

 
Orientar os Servidores do Instituto Federal de Goiás a realizar a abertura, acompanhamento e 
feedback de chamados, através do sistema GLPI. 

 

1.3 Responsabilidade 

 
DTI - responsável pela infraestrutura do sistema GLPI 
Servidores dos campus e Reitoria - Responsáveis pela abertura, acompanhamento e 
feedback dos chamados abertos. 
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1.4 Instruções de uso 

 

1.5 Login 
: 

 O sistema está integrado à base de dados dos usuários de rede da UFG, 

possibilitando que qualquer usuário que tenha “Login Único” acesse o sistema com 
sua identidade de rede e abra seus próprios chamados. 

 
Este tutorial tem o objetivo orientar os usuários no uso desta ferramenta, com 

instruções e ilustrações que irão auxiliar na abertura de chamados. 
 

 

Figura 1 – Processo utilização do GLPI na UFG 

 

2-Acessando o GLPI 

 
Para acesso ao GLPI, é necessária a utilização de um dos dois navegadores de 
internet, Mozilla Firefox ou Google Chrome. Há duas maneiras de faze-lo. 

 

2.1 Acessando o Porta UFGNet: https://ufgnet.ufg.br/ 

 

Após digitar o endereço, será apresentada a tela de login, figura 2, para que o 
usuário digite sua identidade de rede, ou seja, login Único e a senha. 

 
Ao digitar o seu Login Único é sua senha é clickar no botão “Entrar”. Será 

apresentada a tela da figura 3, click no “G” é na frase “ir para o GLPI (Solicitação de 
Serviços de TI)” 

 

https://ufgnet.ufg.br/
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Figura 2 – Acesso ao Portal UFGNet 
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Figura 3 – Acesso ao GLPI no Portal UFGNet 

 

Desse ponto para frente você deve seguir as instruções contidas no item 3 abaixo, 

você também pode entrar no GLPI através do link direto descrito no item 2.2. 
 

2.2 Acessando o GLPI através do endereço direto: 

https://oscercomp.ufg.br 
 

 

3-Tela inicial do GLPI 
 
Após o Login, será apresentada ao usuário a tela inicial do GLPI, apresentada a tela 

da figura 4. 
 

3.1 A tela inicial do GLPI contem as informações sobre os chamados em 

aberto, solucionados, em atendimento, bem como a opção de abrir um novo 
chamado, apresentando o número deles, todas essas informações são relativas ao 

usuário que fez Login. 

https://oscercomp.ufg.br/
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É possível observar também o nível de acesso que o servidor possui. Por padrão, o 

nível é “Self-Service”. 
 

 
Figura 4 – Tela inicial do GLPI 

 

3.2 Status dos Chamados 
 

 Novo: Todo chamado registrado sem atribuição de técnico. 

 Processado (Atribuído): Chamado atribuído ao técnico responsável. 
 Processado (Planejado): O chamado foi atribuído, porém será atendido 

conforme o planejamento técnico. 
 Pendente: Status que sinaliza a dependência de terceiros, equipamentos ou 

algo que não esteja relacionado com o usuário ou o técnico. 
 Fechado (Solucionado): Chamado solucionado e finalizado. 

 Fechado (Não Solucionado): Chamado sem solução. 
 

3.3 Abrir um chamado 
 

Na tela inicial, clique no ícone “Cria um Chamado +” e será aberta uma tela, como 

mostra a figura 5. 
 

Verificar se os dados pessoais (nome, telefones, localização e e-mail) estão corretos, 
se não corrigir os mesmos clicando o botão Editar. 

Os campos obrigatórios são marcados por um asterisco na cor vermelha como no 
exemplo, “Categoria*”; 

O símbolo  informa que você pode ver o conteúdo dos campos a onde ele está 
localizado na totalidade clicando com o mouse em cima dele.  Exemplo: No campo 
“Localização*”, se a localização for de tamanho grande que não for possível ver toda a 

informação, click no símbolo , vai ser mostrada a informação completa; Em “Arquivo 

(2 MB máx) ”, será mostrado todos os tipos de arquivos aceitos para serem 

armazenados no GLPI. 

http://200.137.217.219/glpi/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1
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Figura 5 – Abrir um Chamado 

 
 

• TIPO: “Requisição” e “Incidente”. 
Requisição: É qualquer solicitação, contato, pedido de informação ou dúvida para 

acessar um serviço de TI. 

Incidente: É uma interrupção/falha inesperada ou redução na qualidade de um 
serviço de TI. 

• CATEGORIA: Local que estão todos os serviços prestados pelo CERCOMP. 
Observação: caso sua solicitação não esteja na lista, escolha a categoria 

“1 – SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário”. 
 

Para a grande maioria dos usuários do GLPI aparecera as categorias que estão na 
figura 6. 
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Figura 6 – Categorias no  GLPI 

 
• LOCALIZAÇÃO: Conforme o organograma institucional da UFG, a localização do 

requerente, exemplo, “CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS”, etc. 
• TÍTULO: título do chamado, uma descrição rápida do motivo do chamado. 

• DESCRIÇÃO: Descrição da solicitação, com todos os detalhes da solicitação, deve 
ser colocado prédio, sala, telefone, horário que o solicitante estará no local, n° do 

patrimônio do equipamento e todas as observações pertinentes. 

• ARQUIVO: Espaço para anexar arquivos relacionado ao chamado ou que ajudem a 
resolver o problema solicitado (Ex:. Formulário de solicitação quando requerido, 

Imagens da tela de erro, etc. (o tamanho máximo do arquivo e 2 MB). 
Finalizado o chamado, Clique em “Enviar mensagem”. 

 

3.5 Acompanhar um chamado 
 

Na barra de Menu: Clicar em “Chamados”, o GLPI mostrara todos os chamado que lhe 
diz respeito. Para ver detalhes de um chamado, na coluna “Titulo” clique sobre o 

nome do chamado desejado para abri-lo. 
Veja na tela que abrirá terá várias informações referentes ao chamado: 

Uma opção importante é a “Atribuído para”, ela indica quem atenderá o chamado. 
Caso essa opção esteja vazia significa que o chamado ainda não foi atribuído para 

ninguém. 
 

3.6 Acompanhar uma Tarefa 
 
Na aba “Processando chamados” em Tarefas é possível acompanhar as tarefas 

que já foram realizadas referentes ao chamando aberto, veja na figura 7. Veja que 

neste mesmo local você pode visualizar os Acompanhamentos, Tarefas, Documentos 
e Solução. 
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Figura 7 – Acompanhar tarefas no  GLPI 

 

3.7 Adicionar um Acompanhamento: 

 
Esse é o recurso do GLPI para acompanhamento e troca de informações entre o 
usuário e o técnico. Para cada resposta ou informação a respeito do problema ou 

solicitação o usuário deverá incluir um novo “Acompanhamento”. Para incluir, na aba 
clicar em Processando chamado, em “adicionar:”, clicar em Acompanhamento, 

digite a mensagem que você quer enviar em Descrição, se desejar você pode 
adicionar um arquivo ao seu acompanhamento, para enviar o acompanhamento 

clique em Adicionar. 
 

Após digitar, clicar em Adicionar. 
Veja que agora, abaixo de “Adicionar um novo acompanhamento” apareceram as 

informações que você acabou de adicionar como acompanhamento. 

3.8 Solução 
 

Se o chamado já estiver Solucionado quando Na aba, você clicar em Processando 

chamado, é possível verificar a solução que foi aplicada para o chamado em questão, 
clicando em Solução. 

Neste momento é possível você Aprovar ou Reprovar a solução do chamado, para 
tanto escreva um comentário (opcional quando aprovado), é clicar em um dos botões, 
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Aprovar a solução ou Recursar a Solução, se você recusar a solução o chamado 

será reaberto para que se de uma nova solução de acordo com o seu comentário ou 
se justifique a impossibilidade de fazê-lo.  

Se você aprovou o chamado o mesmo passara do status solucionado para fechado. 
Abrindo novamente esse chamado, na aba, você clicar em Satisfação, aparecera o 
local para que o usuário preencha o nível de satisfação do atendimento, classificando através de 
estrelas, que vão de 1 a 5. A também um espaço para observações relacionadas ao atendimento 
do chamado. A relação dos níveis de satisfação são:  
Uma estrela, muito ruim; Duas estrelas, ruim; Três estrelas, bom; Quatro estrelas, muito 
bom; Cinco estrelas, excelente. 

3.9 Personalizações no GLPI 
 

Clique em Minhas configurações -> , conforme a seta da imagem 8 indica e 

aparecera a imagem 9, na aba Principal você configura suas informações pessoais, 
na aba Personalização você configura como o GLPI vai mostras as informações, 

figura 10 e na aba More Reporting você configura o formato dos seus relatórios, 
figura 11. 

 

 
Figura 8 – Minhas configurações no GLPI 

 
 

 
Figura 9 – Minhas configurações Principal no GLPI 

 

http://200.137.217.219/glpi/front/ticket.php?reset=reset&criteria%5b0%5d%5bfield%5d=12&criteria%5b0%5d%5bsearchtype%5d=equals&criteria%5b0%5d%5bvalue%5d=6&criteria%5b0%5d%5blink%5d=AND&criteria%5b1%5d%5bfield%5d=60&criteria%5b1%5d%5bsearchtype%5d=contains&criteria%5b1%5d%5bvalue%5d=%5E&criteria%5b1%5d%5blink%5d=AND&criteria%5b2%5d%5bfield%5d=61&criteria%5b2%5d%5bsearchtype%5d=contains&criteria%5b2%5d%5bvalue%5d=NULL&criteria%5b2%5d%5blink%5d=AND&criteria%5b3%5d%5bfield%5d=22&criteria%5b3%5d%5bsearchtype%5d=equals&criteria%5b3%5d%5bvalue%5d=14&criteria%5b3%5d%5blink%5d=AND
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Figura 10 – Minhas configurações de Personalização no GLPI 

 
 

 
Figura 11 – Minhas configurações de relatórios no GLPI 
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4.0 Considerações Finais 
 
 

Para sair do GLPI, clique no botão desligar -> , no canto direito superior. 
 

Qualquer dúvida quanto à utilização do sistema GLPI, favor entrar em contato com a 
equipe do SAU/CERCOMP, pelo telefone 3521-1079 ou por e-mail 

sau.cercomp@ufg.br. 
Esta é a primeira versão do nosso Manual do Usuário, não tendo pretensão de exaurir 

todas as questões a respeito do GLPI, por isso contamos com sua colaboração para o 

aperfeiçoamento do mesmo. 
 


