PASSO-A-PASSO PARA USUÁRIO INTERNO
FAZER ABERTURA DE CHAMADO(S) NO
SISTEMA ASSYST


Acessando o Assyst

Primeiramente, o usuário deverá acessar o site do TJES (http://www.tjes.jus.br/) e clicar em
Login intranet como mostra a marcação abaixo:

Ao clicar, o usuário será redirecionado para uma tela de login para acessar a Intranet do
TJES, bastando preencher com o seu login ou CPF e depois a senha.

Feito o login na Intranet, o usuário voltará para a página inicial do site do TJES, porém
autenticado na Intranet. Depois é só clicar em Intranet, e no menu abaixo, clicar em Sistemas
Administrativos como mostra a figura abaixo:

Após clicar em Sistemas Administrativos, o usuário será redirecionado para a lista de
sistemas do TJES. Após a página carregada por completa o usuário deverá rolar até o final da
página e encontrar o ícone como mostra a figura abaixo:

Depois de clicado no ícone do Assyst, o usuário será novamente redirecionado para uma
nova página e nesta nova página deverá preencher o campo de Nome de usuário (o CPF não
poderá ser utilizado neste caso) e o campo Senha sua senha padrão do TJES.

Feito o passo anterior, o usuário estará logado no sistema Assyst, como mostra a figura
abaixo:

No canto lateral esquerdo temos o MENU com várias opções, como por exemplo Início
(voltar para tela inicial), Solicitação de Serviços (solicitar um chamado), Conhecimento (todos
os conhecimentos sobre possíveis problemas e demandas), Configuração (configurar algo
desejado no AssystNet), Pesquisar (onde possui vários sub-menus onde o usuário pode
pesquisar algo diretamente, como chamados aberto por tal equipe, ou por pessoa, chamados
abertos por si mesmo e entre outras funcionalidades do tipo), Ferramentas (são as ferramentas

que o AssystNet possui como Chat, Painel, Designer de Processos, Gerenciador de Recursos e
Pesquisa), Relatórios (onde o usuário pode gerar determinados relatórios dentro do sistema) e
por fim a Colaboração (onde mostra os usuários que mais contribuem nos chamados abertos).



Como abrir um chamado

No menu lateral esquerdo, basta clicar na opção Solicitação de Serviços, como mostra a
figura abaixo:

O usuário será redirecionado para a seguinte tela:

No
campo
Usuário
afetado
deverá
ser
inserido
o
nome
do
Magistrado/Servidor/Estagiário/Advogados(as)/Público Externo que está com dúvidas, demandas
ou problemas em geral, identificando nos campos seguintes seus dados.
Feito isso, escolha o tipo da oferta de serviço que está precisando. Ao colocar o nome do
usuário afetado aparecerá várias ofertas de serviços automaticamente, veja:

A partir daí, basta ir clicando ou pesquisando na barra de pesquisa logo acima na oferta
desejada. Tratando-se de atendimento PJe, basta preencher o campo Nome de oferta de serviço
e pedir para Pesquisar conforme demonstrado abaixo:

Serão oferecidas as opções disponíveis:
Acesso ao PJe – específico para solicitações de acesso ou modificação (substituições se
servidores; exclusões de usuários em razão de remoção, exoneração, fim de estágio etc).
Sistema PJe – demais demandas atinentes ao PJe (dúvidas de usuários, verificação de erro
no sistema, sugestões).
Por fim, chegaremos no último passo para abrir um chamado, que é a descrição do
problema/dúvida/sugestão. O usuário deverá preencher alguns campos necessários como
Telefone, Resumo, Descrição. Depois de preencher basta clicar no DISQUETE na parte superior
da tela para solicitar tal serviço e, concomitantemente, finalizar a operação de abertura do
chamado. Veja na figura abaixo:



Acompanhando o chamado

Após o usuário ter clicado no DISQUETE, a página atualizará e acima do DISQUETE terá
o código do chamado aberto, para poder acompanhar a resolução do mesmo. O usuário interno
que abrir o chamado em seu nome receberá em seu e-mail institucional (@tjes.jus.br) todas as
movimentações do chamado. Veja na imagem abaixo, onde mostra o código do chamado:

Para pesquisar o chamado pelo código que foi gerado, bastar informar o código no campo
de pesquisa como mostra a imagem abaixo:

Após digitado, basta clicar na lupa ou apertar a tecla ENTER em seu teclado e a página
será redirecionada para o resultado da pesquisa, veja:

Após a pesquisa ser feita, basta clicar duas vezes na área vermelha acima e a página com
todas as informações do chamado será aberta.



Movimentações no chamado

Todas as movimentações no chamado ficam no HISTÓRICO DE AÇÕES, basta descer a
barra de rolagem e ela estará entre Finanças e Vínculos, bastar clicar e todos as movimentações
serão descritas uma a uma, veja abaixo:

O chamado poderá ser acompanhado também através do telefone (27) 3334-2201, onde a
equipe do Service Desk (NEXA) faz este trabalho específico no Assyst.

