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1. Úvod
Internetová aplikace HelpDesk podporuje evidenci Požadavků, které jsou zpracovávány
pracovníky oddělení podpory pro zákazníky společnosti MÚZO Praha s.r.o. (dále jen
MÚZO).
Požadavek může patřit do jedné z následujících kategorií:
1. Hlášení závady typu A.
2. Hlášení závady typu B
3. Hlášení závady typu C
4. Požadavek na rozšíření funkcionality.
5. Dotaz.
6. Námět na rozšíření funkcionality.
Za Požadavek na rozšíření funkcionality je považováno vyzvání k úpravě aplikace ze strany
zákazníka, které je finančně zajištěno variantně:
a) dle platné běžící smlouvy,
b) dle již v minulosti zaslané objednávky.
Za Požadavek na rozšíření funkcionality je považováno vše, co nezpůsobilo chybové hlášení
aplikace, tj. jakékoliv změny v již bezchybně fungující aplikaci, které jsou způsobeny:
o zvláštním přáním zákazníka,
o předpisy a směrnicemi jejichž platnost je omezena jen na konkrétního
zákazníka, nebo konkrétní skupinu zákazníků.
Za Námět je považován návrh na rozšíření funkcionality, který není ze strany zákazníka
nijak financován. Provedení úpravy aplikace dle Námětu zákazníka není pro dodavatele
aplikace nijak závazné a záleží na možnostech a dobré vůli dodavatele.
Za Dotaz je považován text, k jehož vyřízení postačí odpověď vytvořená prostředky
HelpDesku.
Zdrojem Zpráv, které tvoří Požadavek může být:
1. webové rozhraní – uživatel zadává Zprávu pomocí webového rozhraní nadstavby
aplikace DisPro. Distribuce Programů (zkráceně DisPro) je internetová aplikace pro
distribuci instalačních balíčků aplikací a dokumentace k aplikacím.
2. telefonický požadavek – uživatel Zprávu nadiktuje pracovníkovi oddělení podpory
pro zákazníky společnosti MÚZO, který ji registruje s podporou webového rozhraní.
Tento způsob zadávání zpráv do HelpDesku doporučujeme omezit na nejnutnější
případy.
Zpráva Požadavku evidovaná v aplikaci HelpDesk může být:
1. Zpráva zákazníka.
2. Zpráva HelpDesku.
Oba typy zpráv se v Požadavku mohou střídat.
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1.1

Metodika zařazování hlášených závad (nedostatků)

V případě, že Zpráva obsahuje Hlášení chyby, je nutné tuto chybu zatřídit dle následující
metodiky.
Kategorie
závady

Popis kategorie

A

nedostatek funkce, který nebrání nijak jejímu využití, s funkcí lze
pracovat bez funkčního omezení (např. překlep v titulku formuláře, jiné
pořadí sloupců ve formuláři, jiné pořadí sloupců v tiskové sestavě, jiné
počáteční setřídění záznamů apod.)

B

nedostatek, který umožňuje použití testované funkce za jistých
podmínek, např. při akceptovatelné změně pracovního postupu. (např.
krátké zadávací pole, širší přístupová práva uživatele – než bylo
požadováno, chybějící vyhledávací funkce dle nějakého konkrétního
parametru nad zobrazenou tabulkou)

C

chyba, která zcela znemožňuje použití funkce, tato kategorie chyby je
obvykle doprovázená výpisem systémového chybového hlášení (např.
neúspěšné připojení k databázi). Se systémem nelze pracovat bez
odstranění chyby.

Kategorii závady zadanou zákazníkem může MÚZO po dohodě se zákazníkem změnit.
O změně kategorie závady bude MÚZO zákazníka vždy informovat ve Zprávě HelpDesku.
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1.2

Stavy Požadavku

Přehled stavů, kterými Požadavek při zpracování v aplikaci HelpDesk prochází:
Název stavu

Popis

Zapsáno

- požadavek je zapsán, je mu přiděleno identifikační číslo, požadavek
může zapsat libovolný uživatel HelpDesku, který má k zápisu
přístupová práva.
- pokud jde o první zápis Zprávy, uživateli s právy „Garant
HelpDesku“ je odeslán automatický email o zapsání Požadavku a
první Zprávy zákazníka, je mu sděleno identifikační číslo Požadavku
- zákazník má k dispozici v aplikaci Helpdesk náhled na zapsaný
Požadavek, včetně zapsané Zprávy
- čeká se na rozhodnutí uživatelem s právy „Garant HelpDesku“ zda
bude Požadavek propuštěn nebo zamítnut
- autor Požadavku má možnost stornovat požadavek
- k Požadavku smí dále zaznamenávat nové Zprávy pouze autor
požadavku nebo uživatel s právy „Garant Helpdesku“
Požadavek smí být ze stavu Zapsán převeden do stavu Zaregistrován,
Zamítnut nebo Stornován.

Zaregistrováno V případě, že jde o první Zprávu zákazníka v Požadavku,
následují akce:
- požadavek je zaregistrován, požadavek může zaregistrovat jen
uživatel, který má roli Garant HelpDesku..
- Zpráva zákazníka bude předána pracovníkům oddělení podpory
pro zákazníky společnosti MÚZO, a bude dále zpracovávána
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk
registrovaný Požadavek, včetně zaslané zprávy

náhled

na

V případě, že je Požadavek rozšířen o další Zprávu
zákazníka, který zapsal Upřesnění, pak následují akce:
- uživateli je odeslán automatický email o rozšíření Požadavku
a další Zprávu zákazníka
- Zpráva zákazníka (Upřesnění) bude předána pracovníkům
oddělení podpory pro zákazníky společnosti MÚZO, a bude dále
zpracovávána
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled
registrovaný Požadavek, včetně všech zaslaných zpráv.

na

Požadavek je po zaslání Upřesnění převeden ze stavu Řešeno, nebo
Odpovězeno do stavu Zaregistrováno.
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Název stavu

Popis

Řešeno

- Požadavek je právě zpracováván oddělením podpory pro zákazníky
společnosti MÚZO.
To znamená:
1. oddělení podpory pro zákazníky bylo
i s poslední Zprávou zákazníka (Upřesnění)

seznámeno

již

2. je právě formulována odpověď na poslední Zprávu zákazníka.
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled
registrovaný Požadavek, včetně všech zaslaných zpráv.

na

- pokud Zákazník do Požadavku zařadí (zaeviduje) další Upřesnění,
pak se stav Požadavku přepne do stavu „Zaregistrováno“
- při odpovědi ze strany pracovníků MÚZO je automaticky odeslán
zákazníkovi email, který obsahuje:
1. poslední Zprávu zákazníka (Upřesnění)
2. následnou Zprávu HelpDesku (Odpověď)
Vyřešeno

- byla zaslána Zpráva HelpDesku (odpověď) i na poslední Zprávu
zákazníka, která se vyskytla v Požadavku.
- je automaticky odeslán zákazníkovi email, který obsahuje:
1. poslední Zprávu zákazníka (Upřesnění)
2. následnou Zprávu HelpDesku (Odpověď)
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled
registrovaný Požadavek, včetně všech zaslaných zpráv.

na

- pokud jsou požadavky zákazníka uspokojeny již realizovaným
obsahem Požadavku, pak může nastavit celý Požadavek do stavu
„Uzavřeno“.
Uzavřeno

Požadavek byl uzavřen.
- zákazník má i nadále k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled na
registrovaný Požadavek, včetně všech zaslaných zpráv.
- k Požadavku již nelze přidávat další zprávy (Upřesnění, Odpovědi)
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Název stavu

Popis

Zamítnuto/
Stornováno

Požadavek byl zamítnut uživatelem s právy „Garant HelpDesku“
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled na zapsaný
Požadavek
- autorovi Požadavku byl odeslán automatický e-mail o zamítnutí
Požadavku uživatelem s právy „Garanta HelpDesku“
- k Požadavku nelze přidávat zprávy (Upřesnění, Odpovědi)
Požadavek byl stornován autorem Požadavku
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled na zapsaný
Požadavek
- k Požadavku nelze přidávat další zprávy (Upřesnění, Odpovědi)

Odloženo

Požadavek byl odložen.
- zákazník má k dispozici v aplikaci HelpDesk náhled
registrovaný Požadavek, včetně všech zaslaných zpráv

na

- k Požadavku smí zákazník zaznamenat další zprávu (Upřesnění) a
tím předává Požadavek do stavu „Zaregistrováno“
- Požadavek smí být pracovníky MÚZO otevřen a tím předán do
stavu „Řešeno“
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1.3

Stavový diagram
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2. Internetová aplikace HelpDesk
Aplikace DisPro (Distribuce Programů) byla rozšířena o část HelpDesk sloužící
k zaznamenávání Požadavků s podporou webového rozhraní. Vytvářet nové Požadavky a
Zprávy smí pouze registrovaný uživatel aplikace.

2.1

Registrace uživatele

Po přihlášení k aplikaci DisPro je uživateli zobrazena úvodní obrazovka s odkazy na:
přihlášení uživatele,
zapomenuté heslo,
registrace pro HelpDesk.

Obr. 1.1 DisPro – Úvodní obrazovka

K registraci uživatele je využit následující formulář:

Obr. 1.2 DisPro – Formulář pro registraci uživatele

Údaje pro registraci:
Titul

-

titul registrovaného uživatele.

Jméno

-

jméno registrovaného uživatele. Povinná položka

Příjmení

-

příjmení registrovaného uživatele. Povinná položka

Email

-

emailová adresa registrovaného uživatele. Povinná položka

Uživatelské jméno

-

uživatelské jméno registrovaného uživatele (položka je využívána k přihlášení
do aplikace). Povinná položka.
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Organizace

-

název organizace, položka pomocí které bude uživatel přiřazen k zákazníkovi

IČ

-

IČ organizace, položka pomocí které bude uživatel přiřazen k zákazníkovi

Po úspěšné registraci je uživateli odeslán email s přihlašovacími údaji a zobrazena
obrazovka s registrací uživatele a již vyplněnými údaji, ale pouze s volbou návratu na
úvodní obrazovku. Po návratu na úvodní obrazovku již uživatel zadává přihlašovací údaje a
příp. označí volbu „Přihlásit se k HelpDesk“ – přímé přihlášení do aplikace DisPro části
HelpDesk. Konkrétní požadavky v části HelpDesk smí registrovaný uživatel zakládat teprve
po přidělení zakázky k uživateli (zajišťují zaměstnanci Oddělení služeb společnosti MÚZO)
a to v rámci přidělené zakázky.

2.2

Správa Požadavků

Po úspěšném přihlášení do aplikace DisPro části HelpDesk je uživateli zobrazena stránka
s požadavky, které vznikly v dané organizaci viz obr. 1.3 DisPro – HelpDesk – Přehled
Požadavků. Uživatel má možnost své požadavky při zobrazení filtrovat dle položek datum
zapsání požadavku, kategorie požadavku, stav požadavku, zapsal požadavek, produkt
k požadavku, předmět požadavku a textu požadavku.
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Zobrazení Požadavků:
pokud má uživatel již přidělenou zakázku (zajišťují zaměstnanci Oddělení služeb
společnosti MÚZO), zobrazují se Požadavky přiřazené ke konkrétní zakázce
pokud uživatel doposud nemá přidělenou zakázku, nemůže zakládat nové požadavky
ani nemá přístup k požadavkům již dříve založeným

Obr. 1.3 DisPro – HelpDesk – Přehled požadavků

Význam položek na stránce „Přehled požadavků“:
Číslo
- jednoznačné číslo, pod kterým je požadavek veden
Kategorie
- zvolená kategorie požadavku, jedna z následujících možností: Hlášení závady typu A,
Hlášení závady typu B, Hlášení závady typu C, Požadavek na rozšíření funkcionality,
Dotaz, Námět na rozšíření funkcionality.
Produkt
- název produktu, ke kterému je požadavek vázán, obvykle se jedná o aplikaci.
Předmět
- předmět požadavku
Datum registrace - datum a čas, kdy byl požadavek zaregistrován (propuštěn do oficiální části HelpDesku
uživatelem s právy „Garanta HelpDesku“ k oddělení podpory pro zákazníky společnosti
MÚZO)
Zapsal
- jméno a příjmení autora požadavku
Stav
- stav, ve kterém se požadavek právě nachází
Akce
- přístupné prováděné akce nad požadavkem
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Symboly tlačítek vázaných na akci na stránce „ HelpDesk - Přehled Požadavků“:
-

vytvoření nové Zprávy v Požadavku

-

náhled na již vytvořený Požadavek

-

vytvoření tiskové sestavy zobrazených Požadavků

-

vytvoření tiskové sestavy Požadavku

2.3

Vytvoření nové Zprávy zákazníka

Pro vytvoření nové Zprávy zákazníka slouží stránka viz obr. 1.4 DisPro – HelpDesk –
Vytvoření nové zprávy. V případě, že jde o první Zprávu, je vytvořen Požadavek.
K Požadavku lze přidávat další zprávy, tzv. Upřesnění.

Obr. 1.4 DisPro – HelpDesk – Vytvoření nového Požadavku

Význam položek na stránce „Vytvoření nového požadavku“:
Kategorie

- zvolená kategorie požadavku, jedna z následujících možností: Hlášení závady typu A,
Hlášení závady typu B, Hlášení závady typu C, Požadavek na rozšíření funkcionality,
Dotaz, Námět na rozšíření funkcionality.
(kategorii závady může MÚZO změnit)

Produkt

- název produktu, ke kterému je požadavek vázán

Modul

- název modulu, ke kterému je požadavek vázán

Předmět

- předmět požadavku. Povinná položka
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Popis

- popis požadavku. Možnost úpravy stylu textu. Povinná položka

Příloha

- případná příloha k požadavku

Verze

- verze programu, ke které se požadavek vztahuje

Zapsal

- jméno a příjmení uživatele, který požadavek zapisuje. Položka pouze pro čtení.

Význam tlačítek pro úpravu stylu textu na stránce „HelpDesk – Vytvoření nového
požadavku“ položky popis Požadavku:
Barva písma

- text ohraničen ve značkách [color=barva písma]text[/color], pro zobrazení

textu

v konkrétní barvě písma

B

- text ohraničen ve značkách [b]text[/b], pro zobrazení tučného textu

i

- text ohraničen ve značkách [i]text[/i], pro zobrazení textu ve stylu písma italic

u

- text bude ohraničen ve značkách [u]text[/u], pro zobrazení podtrženého textu

URL

- text v ohraničený značkách [url=http:/odkaz na stránku/] text[/url] brán jako odkaz na
WWW stránku, odkaz na stránku – stránka, na kterou text odkazuje

Po úspěšném vytvoření požadavku je uživateli s právy „Garant HelpDesku“ automaticky
odeslán email o zapsání Požadavku, stránky jsou následně přesměrovány na detail
Požadavku, kde se zobrazí náhled na právě založený Požadavek viz obr. 1.5 DisPro –
HelpDesk – Detail právě vytvořeného požadavku. Požadavek je ve stavu „Zapsán“, odkud
ho smí uživatel s právy „Garant HelpDesku“ propustit k oddělení podpory pro zákazníky
společnosti MÚZO, „Garant HelpDesku“ může požadavek i zamítnout. Na stránce s
detailem požadavku má možnost uživatel procházet historii kategorií, stavů a modulů,
kterými požadavek procházel.

Obr. 1.5 DisPro – HelpDesk – Detail právě vytvořeného požadavku
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3.

HelpDesk – náhled na již zadaný požadavek

Pro náhled na již zadaný požadavek slouží stránka viz obr. 1.6 DisPro – HelpDesk – Náhled
na již zadaný požadavek, kde má zákazník možnost sledovat dosavadní průběh řešení
zadaného požadavku. Po propuštění požadavku k oddělení podpory pro zákazníky
společnosti MÚZO, je doplněno zobrazení položek datum registrace požadavku a garant
(jméno a příjmení garanta, který požadavek propustil).

Obr. 1.6 DisPro – HelpDesk – Náhled na již zadaný požadavek

Dalšími volbami na této stránce jsou:
Zaznamenat upřesnění – umožňuje zaznamenat upřesnění k požadavku, pokud
požadavek není ve stavu „uzavřeno“
Uzavřít požadavek – umožňuje uzavřít požadavek uživatelem a to pokud je
požadavek ve stavu „řešeno“
Stornovat požadavek – umožňuje stornovat požadavek autorem požadavku a to
pokud je požadavek ve stavu „zapsáno“. Tuto volbu má k dispozici pouze autor
požadavku.
Propustit požadavek – umožňuje propustit požadavek k oddělení podpory pro
zákazníky společnosti MÚZO a to pokud je požadavek ve stavu „zapsáno“. Tuto volbu
má k dispozici pouze uživatel s právy „Garant HelpDesku“ zákazníka
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Zamítnout požadavek – umožňuje zamítnutí požadavku a to pokud je požadavek
ve stavu „zapsáno“. Tuto volbu má k dispozici pouze uživatel s právy „Garant
HelpDesku“ zákazníka
Tisk požadavku – umožňuje vytvořit tiskovou sestavu požadavku

3.1

Volba Zaznamenat upřesnění

Při volbě „zaznamenat upřesnění“ se uživateli zobrazí pod průběhem požadavku nový
formulář pro zaznamenání upřesnění viz obr. 1.7 DisPro – HelpDesk – Zaznamenání
nového upřesnění.

Obr. 1.7 DisPro – HelpDesk – Zaznamenání nového upřesnění
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Význam položek na stránce „ Vytvoření nového požadavku“:
Popis

-

popis požadavku. Možnost úpravy stylu textu. Povinná položka

Příloha

-

případná příloha k požadavku

Verze

-

verze programu, ke které se upřesnění od zákazníka vztahuje

Zapsal

-

jméno a příjmení uživatele, který požadavek zapisuje. Položka pouze pro čtení.

Požadavek byl již dříve propuštěn k oddělení podpory společnosti MÚZO:
Po úspěšném zaznamenání upřesnění je požadavek nastaven na stav „zaregistrováno“, je
automaticky odeslána odpověď emailem o zaregistrování požadavku autorovi požadavku a
uživateli s právy „Garant HelpDesku“. Dále je zákazníkovi zobrazen detail průběhu řešení
požadavku s již zadaným novým upřesněním k požadavku.
Požadavek je stále ve stavu „Zapsáno“:
Po úspěšném zaznamenání upřesnění je stále požadavek ve stavu „zapsáno“ a zákazníkovi
je zobrazen detail požadavku s již zadaným novým upřesněním k požadavku.

3.2

Volba Uzavřít požadavek

Volba slouží k uzavření požadavku uživatelem viz obr. 1.6 DisPro – HelpDesk –Náhled na
již zadaný požadavek. Uživatel má možnost při uzavírání požadavku, zapsat poznámku
k uzavření. Po uzavření požadavku je požadavek předán do stavu uzavřeno, zůstává i nadále
v přehledu požadavků, ale není již zobrazován v seznamu řešených a sledovaných
požadavků.

3.3

Volba Stornovat požadavek

Volba slouží ke stornování požadavku uživatelem viz obr. 1.6 DisPro – HelpDesk –Náhled
na již zadaný požadavek. Po stornování požadavku je požadavek předán do stavu
stornováno, zůstává i nadále v přehledu požadavků, ale není již sledován společností
MÚZO.

3.4

Volba Propustit požadavek

Volba slouží k propuštění požadavku uživatelem s právy „Garant Helpdesku“ k oddělení
podpory pro zákazníky společnosti MÚZO viz obr. 1.6 DisPro – HelpDesk –Náhled na již
zadaný požadavek. Teprve po propuštění požadavku je požadavek zaregistrován společností
MÚZO a je následně řešen. Při propuštění požadavku jsou doposud zaznamenané zprávy
autorem požadavku shrnuty do jedné zprávy, kterou zadává uživatel s právy „Garant
Helpdesku“, propuštěny pouze označené, případně nové přílohy a možnost editace
kategorie a předmětu požadavku. Takto vytvořena nová zpráva je teprve předána k oddělení
podpory zákazníků společnosti MÚZO viz obr. 1.8 DisPro – HelpDesk – Propuštění
požadavku a obr. 1.9 DisPro – HelpDesk – Požadavek po propuštění.
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Obr. 1.8 DisPro – HelpDesk – Propuštění požadavku
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Obr. 1.9 DisPro – HelpDesk – Požadavek po propuštění

3.5

Volba Zamítnout požadavek

Volba slouží k zamítnutí požadavku uživatelem s právy „Garant HelpDesku“, po zamítnutí
požadavku je automaticky odeslán e-mail o zamítnutí požadavku autorovi požadavku,
požadavek je nadále v evidenci, ale není již nadále zobrazován v seznamu řešených a
sledovaných požadavků.

3.6

Volba Tisk požadavku

Volba slouží k vygenerování tiskové sestavy požadavku ve formátu PDF.

4. Závěr
Vzhledem k tomu, že internetová aplikace HelpDesk je stále vyvíjena a vylepšována
předpokládáme vznik nových verzí této uživatelské příručky. Text zde uvedený je platný pro
verzi aplikace HelpDesk vytvořenou k 30. 3. 2009.
Vývoj aplikace HelpDesk je nezávislý a není součástí vývoje jiné aplikace. Tím je rozuměno,
že není financován z jiných projektů.
Aplikace HelpDesk bude používána pro všechny zákazníky společnosti MÚZO, Praha s.r.o.
v této Uživatelské příruče proto nemohou být:
o odkazy na konkrétní organizace
o popisy procesů používaných při práci s HelpDeskem v konkrétních organizacích
Účelem této příručky je popsat pouze obecnou funkcionalitu internetové
aplikace HelpDesk.

Strana 18/18

