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1. VISÃO GERAL 
1.1 MOTIVAÇÃO: 

Promover a utilização da nova ferramenta para atendimento de suporte ao cliente Teorema. 
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1.3 INTRODUÇÃO: 

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos 

básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos 

algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes 

e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. 
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Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos 

mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: 

 Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior – 

AMD Phenom II X6; 

 RAM 4GB ou mais; 

 Disco Rígido de 120GB ou mais; 

 Rede cabeada 100/1000Mbps; 

 Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema 

Operacional para servidor); 

 Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; 

 Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; 

 Recomendável a utilização de Nobreak; 

 Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. 

Este sistema foi projetado para atender ao trabalho cotidiano de atendimentos de clientes Teorema 

pelos Agentes, Suporte técnico, Desenvolvimento e demais áreas para o funcionamento da Teorema 

Sistemas. 

Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais 

dúvidas de procedimentos realizados cotidianamente no sistema tratado. De início são abordados os motivos 

de uso e interesse da aplicação, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos 

pontuais foram divididos em três (03) grandes partes, a primeira trata da visão geral para uso do sistema, a 

segunda parte trata das necessidades para a perfeita utilização do sistema, tais como seus requisitos. A 

terceira seção trata de todas as funcionalidades disponibilizados com exemplos de movimentação. As últimas 

seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas 

empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. 

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou 

melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão  na barra de ferramentas, 

fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. 

 

1.4 OBJETIVO: 

Visando descrever as principais funcionalidades disponíveis atualmente no novo módulo WebDesk para 

conhecimento, treinamento dos principais envolvidos nos processos da propagação dos sistemas Teorema. 
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2. INSTRUÇÕES GERAIS 
 

2.1 REQUISITOS 

Utilizar navegadores da WEB, entre eles o Chrome possui total compatibilidade, não funciona no Internet 

Explorer e no Edge. Acessar em: 

 Na Teorema: http://192.168.0.100:8080/teoremaee/webdesk; 

 Fora da rede Teorema: http://webservice.teorema.inf.br:8080/teoremaee/webdesk. 

 

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
 

3.1 LOGIN 

Informar Usuário e Senha para o login, Figura 1, mesmos utilizados no módulo Webdesk versão desktop. 

 
Figura 1 Tela de Login do módulo Webdesk. 

 

No login pode ser usado o endereço de email e senha do mesmo, desde que registrado no Cadastro 

do Usuário. Para acesso externo via Gmail habilitar no Google+. 

http://www.teorema.inf.br/
http://192.168.0.100:8080/teoremaee/webdesk
http://webservice.teorema.inf.br:8080/teoremaee/webdesk
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Figura 2 Login com e-mail habilitado no Google+. 

 

3.1.1 DASH BOARD 

É a tela inicial da aplicação, considerada um mural por conter as informações mais importantes e de forma 

consolidada, permitindo alcançar os objetivos em um relance de olhar, possui uma apresentação visual 

semelhante a um painel de indicadores. A Figura 3 destaca o menu da lateral esquerda que contém as 

principais funcionalidades da aplicação. 
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Figura 3 Menu lateral esquerda. 

 

Ao repousar o mouse sobre os ícones do menu da lateral esquerda, as descrições ficam habilitadas, 

para que as descrições fiquem fixas utilizar o fixador destacado na Figura 4. 

 
Figura 4 Botão fixador do menu lateral. 

 

3.2 CHAMADAS 

Para acessar as chamadas, Figura 5. 
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Figura 5 Menu Chamadas. 

 

A organização de informações disponíveis em ambiente online segue padrões diferentes da 

tecnologia desktop, portanto a apresentação e a forma de olhar serão diferentes do que estávamos 

acostumados. A Figura 6 destaca algumas regiões de informação específica. 

 
Figura 6 Chamadas Regiões de Filtros e Dados de Chamadas. 
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Para visualização do estado determinado são utilizadas etiquetas, que promovem um cenário simples, 

organizado e produtivo para o trabalho de atendimento de chamadas, Figura 7. 

 
Figura 7 Listagem das Chamadas - Solicitação e Etiquetas de estado. 

 

A Busca  poderá ser realizada conforme o critério selecionado entre as opções existentes, Figura 

8. 

 
Figura 8 Opções de Critério para Busca. 

 

Na Figura 9 as localizações de algumas ferramentas para Busca são destacadas. 
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Figura 9 Ferramentas de Busca. 

 

Outras ferramentas disponíveis são as de Ordenação, Figura 10. 

 
Figura 10 Opções de Ordenação. 

 

Na Figura 11 as localizações de algumas ferramentas para Ordenação são destacadas. 

 
Figura 11 Ferramentas de Ordenação. 

 

3.2.1 PIVOT 

O botão ligar Pivot altera a representação das informações, tornando o cenário semelhante a grade utilizada 

nos módulos versão desktop, Figura 12. 
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Figura 12 Pivot ativado. 

 

3.2.2 MANIPULAÇÕES COM PIVOT ATIVADO 

Ao inicializar o WebDesk o usuário estará selecionado por padrão, na lista de filtros ao utilizar o ícone à 

esquerda as seleções são limpas e ao utilizar o ícone da direita as opções são listadas, Figura 13. 

 
Figura 13 Exemplo de Filtro. 

 

Exemplo de Responsável selecionado: Documentação, Figura 14. Após a manipulação de filtros ativar 

novamente a Busca . 

 
Figura 14 Responsável Documentação selecionado. 

 

A manipulação de filtros e de informações da grade alteram a apresentação das informações, no 

exemplo da Figura 15, a coluna Usuário foi arrasada para a diagonal da representação cubica. 

 
Figura 15 Drag and Drop de colunas da grade. 
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A Figura 16 apresenta a composição da grade após a ação exemplificada. 

 
Figura 16 Grade manipulada. 

 

A Figura 17 apresenta um desdobramento  de um (01) dos responsáveis selecionados. 

 
Figura 17 Desdobramento de Usuário. 

 

3.2.3 MANIPULAÇÃO DE CHAMADO 

Para abrir um chamado existente clicar duas vezes sobre o respectivo Chamado, para abrir um novo Chamado 

clicar sobre o ícone plus destacado na Figura 18. 

 
Figura 18 Novo Chamado ou Edição de Chamado existente. 
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A Figura 19 apresenta a tela para o registro das informações do chamado, alguns campos são de 

caráter obrigatórios. Algumas das seleções geram etiquetas. 

 
Figura 19 Tela de Chamada – modo nova Chamada. 

 

A visualização do Chamado permite diversas manipulação, apontadas na Figura 20. 

 
Figura 20 Funcionalidades na Visualização da Chamada. 

 

Apontamentos  ativa a tela para a inclusão e início da contagem de tempo de atendimento, a 

Figura 21 destaca algumas opções do registro de apontamentos. 
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Figura 21 Tela de Apontamento. 

 

A marcação Interno ou Externo é para indicação do local de atendimento, Figura 22. 

 
Figura 22 Atendimento Interno ou Externo. 

 

Na tela de Apontamento clicar em Inicializar para começar a contagem do tempo de atendimento, 

Figura 23. 

 
Figura 23 Tela de Apontamento. 
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A marcação de chamado com apontamento aberto é a etiqueta “atendendo”, Figura 24. Ao terminar 

o Apontamento, no chamado abrir novamente o apontamento e clicar sobreo o botão  

 

Figura 24 Etiqueta atendendo. 

 

O botão  habilita a tela de consulta da Movimentação do Chamado. Para anexar arquivos no 

chamado utilizar , a Figura 25 apresenta a tela para Anexos. 

 
Figura 25 Tela de Anexos. 

 

Para envio da chamada por e-mail. Necessária a configuração de envio de e-mail no Cadastro 

do Usuário. O sistema solicita a confirmação do envio das informações do quadro Solução, Figura 26. 

 
Figura 26 Mensagem de Solicitação de envio das observações da Solução. 

 

Os relatórios disponíveis na chamada, Figura 27. 
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Figura 27 Relatórios. 

 Para Editar as informações do chamado. A Figura 28 destaca o campo para a inclusão de 

observações da Solução. 

 
Figura 28 Tela de Chamada - modo edição. 

 

Os campos habilitam novas tela para a busca e seleção de opção. Para listar todos os registros pode-

se utilizar a tag “%%” como mostra a Figura 29 para informação de Assunto. 

 
Figura 29 Tela para seleção de Assunto. 
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Manipulações geram avisos na lateral direita no alto da página, semelhantes a Figura 30. 

 
Figura 30 Exemplo de aviso. 

 

3.3 PROCESSOS E CLIENTES 

 

3.3.1 PROCESSOS 

Para registrar processos com relação aos atendimentos de nossos clientes, Figura 31. 

 
Figura 31 Menu Processos. 

 

Para registrar um processo novo, clicar no botão plus, como destaca a Figura 32. 
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Figura 32 Consulta Processos. 

 

A busca pode ser por Descrição e ID, Figura 33. 

 
Figura 33 Abrir o Processo acionado. 

 

Ao abrir um processo listado o usuário pode visualizar a lista de Clientes que utilizam tal processo, 

Figura 34. 
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Figura 34 Visualização de Processo. 

 

Ao clicar em Editar pode-se alterar a Descrição do processo e acrescentar observações. 

 
Figura 35 Processo a ser editado. 

 

3.3.2 CLIENTES 

Para Clientes, Figura 36. 
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Figura 36 Menu Clientes. 

 

A consulta e busca de Clientes é semelhante ao mostrado em cadastros anteriores, Figura 37. 

 
Figura 37 Consulta Clientes. 

 

Ao clicar sobre o cliente listado a tela da Figura 38 é habilitada. Informações de cada aspecto 

semelhante abas. 
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Figura 38 Visualização de Cliente. 

 

Informações de Cadastro de Cliente, Figura 39. As informações com asterisco (*) são de caráter 

obrigatório. O botão  ao lado do campo CNPJ realiza a localização das informações do CNPJ 

completando e ou atualizando os dados da Pessoa Jurídica em questão, não solicita informação de captcha. 

 
Figura 39 Informações de Cadastro. 
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Para clientes que foram registrados princípio sem contrato, utilizar a marcação destacada na Figura 

40 para habilitar os campos de inclusão de Contrato. 

 
Figura 40 Informações para Contrato do Cliente. 

 

A Inclusão de sistemas é simples, Figura 41. 

 
Figura 41 Inclusão de sistema no Cliente. 

 

No módulo Webdesk ocorre no Cliente a adição de processo, anteriormente usávamos o contrário, 

Figura 42. 

 
Figura 42 Inclusão de Processo no Cliente. 
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Na tela de consulta clientes utilizar o botão  para incluir novo registro. A tela habilitada de início 

é para o registro do contrato do cliente, Figura 43. 

 
Figura 43 Novo Cadastro de Cliente - Informações de Contrato. 

 

3.4 RECADOS, FAQS E RELATÓRIOS 

Disponíveis as funcionalidades para Recados, FAQs e os Relatórios, semelhante ao utilizado na aplicação 

anterior. 

 

4. REFERÊNCIAS 
 

5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS 
AMD - Advanced Micro Devices. 

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. 

GB – Gigabyte. 

GRU - Guia de Recolhimento da União. 

UF – Unidade de Federação. 

*** 

 

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. 

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! 
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