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O GLPI

 Prezado servidor, 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 Departamento de 

Tecnologia da Informação – DTIC.

 O objetivo desta implementação, é informatizar os registros de atendimento de suporte 

técnico em informática 



O GLPI

 O sistema está integrado à base de dados dos usuários da DPE, possibilitando que 

qualquer usuário acesse o sistema com seu login e senha usados para autenticar na 

Rede; WiFi; Intranet e SEI da DPE.

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

instruções e ilustrações que irão auxiliar na abertura de chamados. 



GLPI – Acessando

 O GLPI pode ser acessado através do sitio da Defensoria Pública de Roraima 

(http://www.defensoria.rr.def.br/); 

 Link direto (http://glpi.rr.def.br/) ou

 Através da intranet (intranet.rr.def.br)

http://www.defensoria.rr.def.br/
http://glpi.rr.def.br/


GLPI – Acessando

Link direto

Intranet



GLPI - Logando

 O seu login no GLPI é o 

mesmo usado par acessa ao 

SEI; intranet e rede local.

 Usuário = numero do seu 

CPF.

 Senha = sua senha do 

SEI.



GLPI – Tela Inicial



GLPI 

Criando 

um 

Chamado

Para abrir um chamado o 
usuário logado deve ir na 
aba “Procure suporte”

Depois escolher uma 
categoria 



GLPI Criando 

um Chamado

 Por exemplo:

 Abrindo chamado 

relacionado a 

computador e monitor: 

clicando nas seguintes 

abas:



GLPI Criando 

um Chamado

 Abrirá a seguinte página→→

 1° Passo: Escolher a sua 
localização.

 2° Passo: Selecionar o 
provável problema.

 3° Passo: Relatar o 
problema.

 Clicar em “ENVIAR”



GLPI Criando 

um Chamado

 Após será direcionado para 

a aba “Meus Chamados”

 Parabéns! Você abriu um 

chamado ao DTIC

 A partir de agora você pode 

acompanhar seu chamado.



GLPI – O Chamado

 Ao registrar o chamado no GLPI, o usuário terá o controle de todo o processo feito para 

chegar ao resultado final em tempo real, podendo cobrar respostas sobre o andamento 

de sua solicitação, esses registros são constantemente acompanhados e distribuídos aos 

técnicos disponíveis para atendimento. 

 Todas as informações devem ser registradas para a documentação do 

problema/solicitação. 

 Portanto o GLPI é uma forma rápida, eficiente e interativa, pois tanto a equipe de TI 

quanto os usuários estarão acompanhando os procedimentos, melhorando a qualidade 

no atendimento dos serviços. 



GLPI – O Chamado 

(Ciclo de vida do 

chamado)





GLPI – Acompanhando um Chamado

 O usuário pode acompanhar um chamado clicando na aba “Meus Chamados” ou 

 Pelas numerações do canto superior esquerdo da perspectiva do usuário.





GLPI –

Acompanhando 

um Chamado

 Ao posicionar o ponteiro do 

mouse no nome do 

chamado, aparecerá um 

log com informações da 

abertura do chamado.



GLPI – Acompanhando um Chamado
Ao cliclar no chamado será exibido a tela acima.



Clicando em acompanhamento você pode adicionar comentários no decorrer da vida do chamado



Mensagem ao Suporte

Arquivo. Ex.: print da tela

Clique aqui para concluir



• Quando o seu chamado for solucionado o “Status” do 

chamado mudará para Solucionado.  



GLPI – Aprovação da Solução

 Quando o analista de TI informar que seu chamado foi solucionado você deve então 

“Aprovar” ou “Não” a Solução.

 Para isso clique em 

 “meus chamados” 

 Clique sobre o chamado Solucionado



Você pode escolher filtros para pesquisar

Clique aqui



Essa tela abrirá



Click aqui para aprovar
Click aqui para reprovar



GLPI – Aprovação da Solução

 Reprovar uma solução significa que aquela solução não resolveu o problema.

 Uma vez que a solução é reprovada, o chamado volta ao técnico para procurar nova 

solução.

 E o ciclo se repete até a solução ser aprovada, só então o chamado é fechado

 Um chamado fechado sai da sua lista de chamados, mas pode ser acessado pelo menu 

numérico superior.



Exibir chamados fechados



Conclusão

 Pronto!

Agora você está habilitado para usar o GLPI. (Perfil Self-Service)

Aqui você aprendeu:

❑ Acessar ao GLPI

❑ Logar no GLPI

❑ Abrir chamado no GLPI

❑ Acompanhar um chamado no GLPI

❑ Aprova ou não uma Solução no GLPI


