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Helpdesk je aplikace určená pro komunikaci autorizovaných uživatelů s pracovníky společnosti SEAL,
s.r.o. a jejími subdodavateli v záležitostech týkajících se webů, softwarových aplikací, případně
dalších zakázek společnosti SEAL, s.r.o.

Technické podmínky používání
Helpdesk je www aplikace, tj. pro její používání je nezbytné připojení k Internetu a webový prohlížeč
(IE 9 a vyšší, Firefox 4, Google Chrome, další netestovány).
Přístup k aplikaci
Přístup k aplikaci je z webové adresy http://helpdesk.seal.cz/, přes odkaz na titulní stránce webových
stránek spol. SEAL, s.r.o. (http://www.seal.cz/), nebo přes odkazy v jednotlivých aplikacích. Aplikace
je přístupná pouze po zadání uživatelského jména a hesla.
Získání hesla
Oprávnění uživatelé (zákazníci spol. SEAL, s.r.o., pracovníci organizací používajících aplikace SEALu)
získají heslo na vyžádání - když zašlou požadavek mailem na adresu seal@seal.cz. Administrátor
aplikace jim zřídí přístup, v jehož rámci jim bude zaslán mail s vygenerovaným heslem. Doporučuje se
toto heslo změnit (tj. přihlásit se jím do aplikace a zvolit možnost "Upravit můj profil").
Upozorňujeme, že uživatelé nejsou oprávněni zpřístupnit aplikaci ani její obsah třetím osobám,
tedy zejména nesmějí předat své uživatelské jméno a heslo nikomu dalšímu. V případě potřeby je
možné požádat o zřízení dalšího uživatelského účtu (např. pro informatika, zastupujícího pracovníka a
pod.).
Postup v případě zapomenutého hesla
Celý proces přidělování uživatelských účtů je nastaven tak, že pracovníci společnosti SEAL, s.r.o.
neznají uživatelská hesla pro přístup oprávněných uživatelů k aplikaci ani k nim nemají žádný přístup.
Je proto zbytečné žádat o zjištění tohoto hesla v případě jeho ztráty. Správný postup v případě ztráty
hesla je následující:
-

zadat do webového prohlížeče adresu pro vstup do aplikace (tj. http://helpdesk.seal.cz)
pod formulářem pro přihlášení kliknout na odkaz "Nové heslo"
zadat své uživatelské jméno a e-mailovou adresu (musí být shodná s tou, která je uložena v
profilu uživatele)
aplikace vygeneruje nové heslo a zašle jej e-mailem na danou adresu
s tímto heslem se uživatel přihlásí

-

doporučuje se heslo změnit - ve volbě "Upravit můj profil".

Řešení problémů s aplikací
Dílčí problémy je možné zadávat formou požadavků do aplikace přes zakázku "Helpdesk". Problémy s
přihlašováním (pokud neplynou ze zapomenutého hesla), nedostupností aplikace nebo takovou
vadou, která znemožňuje odeslání požadavku, hlaste prosím e-mailem na adresu seal@seal.cz nebo
telefonicky v pracovní dny v době od 9 do 17 hodin na tel. číslo 224 256 502.

Postup zadávání a řešení požadavku
Prosím, věnujte pozornost této kapitole, je velmi důležitá pro pochopení celkového fungování
aplikace i postupu řešení problémů.
1. Uživatel zjistí problém v některé z aplikací provozovaných společností SEAL, s.r.o., případně má
jiný požadavek na pracovníky společnosti. V případě nedostupnosti www aplikací doporučujeme
nejdříve prověřit, zda problém není v lokalitě uživatele, tzn. zkusit přístup k jiným stránkám,
zkusit přístup z jiného počítače, konzultovat problém s informatikem a pod.
2. Přihlásí se k aplikaci Helpdesk a vyplní formulář "Nový požadavek", který odešle. V případě, že je
aplikace nedostupná nebo uživatel dosud nemá přístupová práva, je možné oznámit požadavek
e-mailem (seal@seal.cz) nebo telefonicky (tel. 224 256 502, v pracovní dny 9-17 hodin).
Doporučujeme požadavek co nejlépe popsat - kdy k problému dochází, jak se projevuje, případně
též sejmout otisky obrazovek a přidat je k požadavku.
3. Informaci o novém požadavku obdrží dispečer společnosti SEAL, s.r.o., který ověří jeho
oprávněnost, určí prioritu a přiřadí k němu řešitele. Pokud byl požadavek oznámen telefonicky
nebo e-mailem, zadá jej do systému.
4. O přiřazení řešitele k požadavku je informován jednak řešitel, jednak uživatel, který získá i
kontaktní údaje na řešitele.
5. Řešitel informuje formou komentáře o způsobu a termínu řešení.
6. Uživatel, řešitel i dispečer mohou k požadavku připojovat své komentáře nebo přikládat přílohy
(dokumenty, otisky obrazovek (screenshoty), sbalené soubory, s nimiž lze demonstrovat
problém). O vložení komentáře nebo přílohy jsou automaticky informováni všichni účastníci.
7. Po vyřešení požadavku řešitel vloží popis řešení a požadavek je označen jako vyřešený. Uživatel
obdrží mailem informaci o řešení.
8. Uživatel ověří, zda je požadavek uspokojivě vyřešen (problém se už neprojevuje, nová
funkcionalita je dostupná apod.). V případě uspokojivého řešení potvrdí vyřešení a požadavek se
uzavře. V případě, že s řešením spokojen není, může požadavek znovu otevřít. Již uzavřený
požadavek je možné znovu otevřít v případě, že se problém objeví znovu nebo se dodatečně
zjistí, že nebyl vyřešen, a to formou komentáře k požadavku.
9. Uzavření a znovuotevření požadavku může povést i dispečer.
Poznámky:
a) Změnu priority požadavku může provádět jen dispečer. Defaultně je nastavena na střední.
b) Jeden uživatel může zadávat požadavky k jedné nebo více zakázkám. Pokud jste uživateli u
více zakázek, věnujte pozornost tomu, ke které zakázce požadavek přiřazujete.

c) Ke složitějšímu požadavku může být přiřazeno i více řešitelů.
d) Rychlý přístup k detailním informacím o požadavku je možný z informativních mailů, které
obsahují přímý odkaz na detail požadavku (je nutné přihlášení k aplikaci).
e) Kromě stavů vyplývajících z výše uvedeného workflow (Nový - Přidělený - Vyřešený Uzavřený) může být požadavek ještě ve stavech Storno (byl zadán, ale stornován, nebude se
řešit) a Best practice (vyřešený požadavek, který obsahuje informace důležité pro řešení
dalších požadavků). Tyto stavy může nastavovat pouze dispečer.

Přihlášení k aplikaci a vstupní obrazovka
Na stránce, která se zobrazí na adrese http://helpdesk.seal.cz, má uživatel tři možnosti:
a) přihlásit se, tj. zadat své uživatelské jméno a heslo a kliknout na tlačítko "Přihlásit"
b) Vyžádat si nové heslo - viz kapitola "Postup v případě zapomenutého hesla"
c) přečíst si tento návod. Návod je ve formátu PDF a pro jeho přečtení je třeba mít instalovaný
prohlížeč Acrobat Reader.

Obr. 1: Přihlašovací obrazovka

Po přihlášení se v závislosti na tom, jakou roli má uživatel v aplikaci přidělenou, zobrazí buď formulář
pro zadání nového požadavku (standardní uživatel), nebo přehled požadavků (řešitelé, dispečer). V
pravé části stránky nahoře je zobrazen status - kdo je přihlášen a jakou má v aplikaci roli.
Pomocí tlačítek v horním menu je možné přejít na další funkce aplikace.

Obr. 2: Záhlaví stránky po přihlášení

Nový požadavek
Formulář pro zadání nového požadavku se uživateli zobrazí bezprostředně po přihlášení do aplikace.
Je také přístupný po kliknutí na tlačítko "Nový požadavek" v horním menu.

Obr. 3: Zadání nového požadavku uživatelem

Pro odeslání požadavku je nezbytné vyplnit titulek (stručně zadat předmět požadavku), popis
(podrobně popsat, jak se problém projevuje, podrobnosti požadavku) a vybrat, k jaké zakázce
požadavek patří. Uživatel má výběr zakázek omezený podle toho, k jakým je přiřazen v administraci.
Pokud chce přiřadit požadavek k jiné zakázce, musí o to v rámci popisu požádat dispečera, který má
možnost zakázku změnit.
Uživatel nemá možnost zadat v požadavku ani prioritu požadavku (ta se standardně nastaví na
střední), ani vybrat řešitele.
K požadavku je možné přímo při zadávání nového požadavku připojit jednu nebo více příloh. Práce s
přílohami je popsána v následující kapitole.
Pro uložení požadavku je nutné na závěr kliknout na tlačítko "Odeslat požadavek". Pokud jsou
vyplněna všechna povinná pole, zobrazí se přehled požadavků a v jeho záhlaví hlášení "Požadavek byl
úspěšně uložen a o jeho existenci byli informováni pracovníci spol. SEAL, s.r.o.".

Přehled požadavků
Přehled požadavků zobrazuje v tabulkové formě všechny požadavky dostupné přihlášenému uživateli
(tzn. od všech zakázek, k nimž má přístup) a umožňuje v nich různou formou vyhledávat.

Obr.4: Přehled požadavků

Listování po přehledu požadavků
Pokud je požadavků více než jedna stránka (tzn. více než dvacet), zobrazí se dole pod jejich
přehledem čísla dalších stránek, na které lze přejít kliknutím na příslušné číslo.
Třídění
Požadavky v přehledu je možno setřídit podle většiny sloupců v přehledu. Setřídění podle
požadovaného sloupce dosáhnete tím, že kliknete na záhlaví sloupce. Druhým kliknutím se přehled
setřídí sestupně.
Filtrování a nastavení původního zobrazení
Mezi menu a přehledem jsou výklopná menu, která umožňují určit filtr, podle kterého se mají
zobrazovat jen požadavky odpovídající zadání. Stačí z výklopného menu vybrat hodnotu, které mají
požadavky odpovídat. Je možné kombinovat více filtrů. Výběrem prázdné volby ve výklopném menu
se daný filtr zruší. Všechny záznamy se zobrazí po kliknutí na tlačítko "Původní zobrazení" vedle
výklopných menu.

Filtr "Stav" obsahuje kromě jednotlivých stavů i volby "Vše mimo uzavřené" (jako default) a "Vše". Při
použití těchto výběrových kritérií se ukazují požadavky ve více stavech - u prvního se nezobrazí
požadavky uzavřené a stornované, u druhého se zobrazí všechny stavy.
Vyhledávání
Pokud chcete najít určitý požadavek podle slova, které je obsaženo v jeho titulku nebo popisu,
zadejte toto slovo do pole "Vyhledat v požadavcích" a klikněte na tlačítko "Hledat" vpravo od tohoto
políčka. V přehledu se zobrazí pouze ty požadavky, které zadané slovo (nebo podřetězec) obsahují.
Vyhledávání není citlivé na velká/malá písmena, ale hledá se zadanou diakritikou a neumí skloňování.
Tzn. pokud chcete najít požadavky obsahující slovo "nový" ve všech pádech, zadejte pouze "nov".
Zpět ke všem záznamům bez ohledu na zadané slovo se vrátíte kliknutím na tlačítko "Původní
zobrazení". Pokud byl před vyhledáváním navolen nějaký filtr, vyhledávání probíhá jen nad tímto
výběrem.
Vstup do detailu požadavku
Detailní informace o požadavku je možné vyvolat kliknutím na příslušný řádek v seznamu požadavků.
Požadavek se zobrazí v podobném tvaru, jako při jeho zakládání/editaci, je vidět všechny přílohy a
komentáře. Přímo v detailu požadavku je možné přidávat nové přílohy a komentáře.
Přidání přílohy
Ke každému požadavku je možné přidat libovolné množství příloh - souborů v libovolném formátu,
které si ostatní uživatelé oprávnění přistupovat k tomuto požadavku mohou stáhnout nebo zobrazit.
Standardně se předpokládá používání souborů MS Office (doc, docx, xls, xlsx ...), PDF. Rozměrnější
soubory nebo větší množství souborů posílané naráz je vhodné komprimovat metodou ZIP. Obrázky
doporučujeme posílat ve formátech JPG nebo PNG, nikoliv BMP nebo TIFF. Velikost jednotlivého
souboru je omezena na 16 MB.
V případě, že chcete dokumentovat chybu v aplikaci, použijte klávesu PrtScr resp. kombinaci AltPrtScr. Tím se vzhled aktuální obrazovky (s Altem jen aktuálního okna) uloží jako obrázek do schránky
Windows a následně je možné ve vhodném programu (např. Malování) vytvořit nový soubor a obsah
schránky do něj vložit. Soubor pak uložte ve formátu JPG nebo PNG a přiložte k požadavku.
Soubor, který chcete přiložit, vyberete po kliknutí na tlačítko "Procházet" z dialogu Windows. Je
možné vybrat vždy jen jeden soubor. Název vybraného souboru i s cestou se vypíše v políčku Příloha.
Kliknutím na tlačítko "Přidat přílohu" volbu potvrdíte, soubor se uloží na serveru a vypíše se v tabulce
příloh daného požadavku. K příloze se automaticky přidá jméno uživatele, který přílohu vložil, a čas
vložení. Celý postup je možné opakovat s dalšími přílohami.

Obr. 5: Seznam příloh a vložení další přílohy

Přidání komentáře
Ke každému požadavku je možné přidat libovolné množství komentářů - nestrukturovaných textů
libovolné délky. Text se vepíše (nebo vloží z clipboardu) do okénka v dolní části detailu požadavku a
odešle kliknutím na tlačítko "Komentovat". Ke komentáři se automaticky přidá jméno uživatele, který
komentář vložil, a čas vložení. Komentáře není možné následně editovat nebo mazat.

Obr. 6: Komentáře a vložení nového komentáře

Editace požadavku
Editace požadavku je přístupná pouze řešitelům a dispečerům. Vyvolá se z detailu požadavku
kliknutím na tlačítko "Editovat požadavek". Editace umožňuje vybrat řešitele (resp. řešiteli umožní
přiřadit sama sebe k požadavku), změnit přiřazení k zakázce, nastavit prioritu (jen dispečer) a vložit
popis řešení. Editace se ukončí kliknutím na tlačítko "Potvrdit změny" v horní části stránky, resp.
kliknutím na "Zrušit změny" se editace ignoruje.
Změna údajů o uživateli
Každý uživatel může upravovat své údaje po kliknutí na tlačítko "Upravit můj profil" v hlavním menu
aplikace. Uživateli se zobrazí seznam zakázek, k nimž má přístup (ale nemá možnost jej editovat musí požádat dispečera), dále dialog pro změnu hesla a dialog pro změnu kontaktních údajů.
Heslo je možné změnit opakovaným zadáním nově zvoleného hesla do políček "Nové heslo" a "Nové
heslo podruhé". Heslo musí být zadáno shodně do obou polí, jinak se změna neprovede. Změna se
potvrdí kliknutím na tlačítko "Změnit heslo".
Uživatel rovněž může změnit své kontaktní údaje, které se zobrazují u jím zadaných požadavků telefonní číslo a e-mail. Stačí vložit novou hodnotu do příslušného pole a kliknout na tlačítko
"Potvrdit změny".

Obr. 7: Možnosti úprav profilu uživatele

Ukončení práce s aplikací, odhlášení
Práci s aplikací je možno ukončit uzavřením aktuálního okna www prohlížeče, ve kterém je aplikace
spuštěna, nebo kliknutím na tlačítko "Odhlásit" v hlavním menu. Doporučuje se před ukončením
práce zkontrolovat, že všechny provedené změny byly potvrzeny (odeslány na server).
V případě delší neaktivity uživatele (více než 60 minut) je uživatel odhlášen automaticky a pokud chce
v práci pokračovat, musí se znovu přihlásit. Editace rozpracovaná na aktuálním formuláři je v
takovém případě ztracena.
Doporučení pro e-mailovou komunikaci
V případě, že Vám nedocházejí e-maily s vyrozuměním o událostech v Helpdesku, zkontrolujte
nejprve složku Nevyžádaná pošta (nebo Spam) ve svém poštovním klientu. Pokud v ní maily z
Helpdesku naleznete, upravte nastavení poštovního klienta tak, aby odesílatel byl mezi bezpečnými
odesílateli.
Podobné filtry pro nevyžádanou poštu mohou být i na cestě - na vašem mail serveru, u poskytovatele
apod. Informujte se u nich, zda adresa odesílatele (helpdesk@seal.cz) není v jejich přehledech
nevyžádané pošty.
Prosíme, ve vlastním zájmu i v zájmu ostatních uživatelů Helpdesku neoznačujte nikdy žádnou poštu z
Helpdesku jako nevyžádanou.

Na mail z Helpdesku neodpovídejte - schránka uvedená jako adresa odesílatele neexistuje a váš mail
nikdo nebude číst.

