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Sumário

O presente projecto visa contribuir para a resolução do problema dos Serviços Técnicos (ST)

da Universidade de Cabo Verde, especificamente o Departamento de Ciências e Tecnologias -

Campus de Palmarejo, no que se refere ao atendimento aos utilizadores e suporte à rede. 

Os Serviços Técnicos da Universidade de Cabo Verde actualmente não possuem qualquer 

sistema de registo, nem das solicitações dos utilizadores nem do histórico dos problemas dos

equipamentos. Pelo que, pretende-se analisar e propor um software de Help Desk que sirva 

para a gestão dos serviços informáticos da referida Universidade.

Compreende também o objectivo deste projecto propor algumas medidas que visam a 

reorganização do sistema Help Desk da UNI-CV, de forma a aumentar a produtividade do 

referido Departamento. 

Como ponto de partida é explicitado o conceito de Help Desk de acordo com o ponto de vista 

de diversos autores e efectuado um enquadramento teórico sobre Help Desk em geral, 

apresentando alguns conceitos aqui abordados, a fim de compreender melhor o que vem 

sendo feito no decorrer do projecto. 

Ainda será efectuado um enquadramento do Help Desk no ambiente universitário, após a 

apresentação da Universidade e uma breve descrição da sua estrutura, bem como uma 

descrição resumida dos Serviços Técnicos da UNI-CV, e das necessidades de um serviço de 

Help Desk moderno e eficiente, assim como uma descrição comparativa e detalhada de alguns 

softwares com o intuito de saber qual software poderá ser mais eficiente para a Uni-CV. No 

anexo poderá ser consultado as funcionalidades do software proposto.
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Por último é feito uma proposta, onde se apresenta algumas medidas a levar a cabo para 

reorganizar o sistema Help Desk da UNI-CV.

Para uma melhor compreensão do projecto é feito uma ilustração que representa de forma 

esquemática o sistema sugerido.

Palavras-chave: Organização, Universidade, Sistema, Help Desk, Suporte, Software.
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Notação e Glossário

TI Tecnologia da Informação

SLA Estipulação do Nível de Acordo do Serviço

DC&T Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade de Cabo 

Verde também denominada por Campus do Palmarejo.

Uni-CV Universidade de Cabo Verde

ISE Instituto Superior de Educação

NOSI Núcleo Operacional da Sociedade de Informação 

IT Information Technology (Tecnologias de Informação)

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

MSDN-AA (rede de desenvolvimento da Microsoft) Academic Alliance

PBX Private Branch Exchange (Central Telefónica Particular)

Web World Wide Web - a parte visual da Internet, onde estão as páginas 

electrónicas da rede.

LAN Local Area Network (rede local de computadores).

SSL Secure Socket Layer (protocolo desenvolvido pela Netscape que 

possibilita a transmissão segura de dados na Internet)

URL Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniformes)
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Introdução

O presente projecto, cujo tema recai sobre a implantação do Help Desk na Universidade de 

Cabo Verde - Campus do Palmarejo, foi elaborado no âmbito do estágio realizado na dita 

Universidade como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Tecnologia de 

Informação e Comunicação.

A natureza do Projecto/Estágio é de carácter essencialmente investigatório. Pelo que, o 

produto final apresentado no relatório compreende uma proposta que recai sobre a 

organização do sistema de Help Desk do local onde o estágio foi realizado. Deste modo, 

elaborou-se um cronograma de forma a evidenciar as actividades do Projecto/Estágio, tendo 

este decorrido de 01 de Agosto de 2009 a 30 de Outubro de 2009.  

Sendo Help Desk um ponto central de contacto numa organização que disponibiliza suporte

aos indivíduos que utilizam tecnologias para executar os seus trabalhos (Sanderson, 2004), 

com este trabalho pretende-se efectuar melhorias nos serviços de Suporte Técnicos do 

Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade de Cabo Verde, cujo objectivo final 

é a criação de um sistema de informação desse Departamento e a criação de mecanismos de 

atendimento rápidos e eficazes aos estudantes, professores, colaboradores e à administração

da UNI-CV. 

A implantação do Help Desk na dita Universidade visa a reorganização dos serviços e 

consequente satisfação dos utilizadores da Universidade através da adopção de medidas 

modernas e proactivas como a utilização de softwares próprios para a gestão do Help Desk e 

para a assistência técnica remota; a implementação de novos métodos de atendimento; a 

criação de diferentes formas de contactar o Help Desk, entre outras medidas. 

As razões que justificam a escolha do tema ora apresentado têm a ver com a constatação da 

falta de um sistema Help Desk eficaz, que tenha a capacidade de suportar a infra-estrutura 

tecnológica da UNI-CV e satisfazer às demandas dos seus utilizadores. Notou-se que apesar 
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do esforço da equipa de Suportes Técnicos do Campus de Palmarejo, actualmente não 

conseguem dar resposta a todos os desafios da Universidade.

A estratégia de implantação dum Help Desk na Universidade de Cabo Verde surgiu com a 

assinatura de um protocolo de cooperação entre a Microsoft e a UNI-CV que marca a entrada 

da Universidade Pública de Cabo Verde para a Alliance Academic da rede de 

desenvolvimento da Microsoft (MSDN). 

Para além da passagem da Uni-CV a membro da MSDN-AA o acordo rubricado também 

delineou a implementação da Microsoft IT Academy - um centro de Tecnologias da 

Informação e Comunicação que irá permitir à Uni-CV oferecer aos seus estudantes o 

curriculum oficial da Microsoft - e da plataforma integrada de comunicação - 1Live @Edu, 

na Uni-CV, pelo que a Universidade necessita de um sistema de Help Desk bem estruturada 

para dar assistência a essa academia.

Para aumentar a eficiência do Help Desk da UNI-CV decidiu-se utilizar um software de Help 

Desk para fazer a gestão do sistema (criar perfil dos utilizadores; definir as prioridades para 

cada utilizador; criar registo histórico das chamadas dos utilizadores; e criar base de 

conhecimento contendo informação dos problemas e da forma como os problemas foram 

resolvidos) e um outro software para o controlo remoto dos computadores da instituição, de 

forma a diminuir a necessidade de deslocação dos técnicos e agilizar os serviços dos mesmos.

Assim, também compreende o objectivo do projecto escolher esses softwares e fazer a 

implantação do sistema na Universidade. Deste modo, antes da implantação do projecto é 

fundamental a exploração de alguns softwares para com base nos resultados obtidos 

identificar os que têm melhor performance e implementá-los na fase da execução do projecto.

                                                
1 Microsoft Live @Edu - um conjunto de serviços de colaboração e de comunicação, alojada e compartilhada, 

para estudantes, professores, colaboradores e administração, juntamente com a oferta do Outlook® Live™, um 

serviço de correio electrónico e o Office Live Workspace, um espaço online de colaboração com documentos do 

Microsoft Office.
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A implementação de um Help Desk deve ser tratado como um processo que sendo transversal 

à própria infra-estrutura tecnológica da organização, tem na sua intervenção o princípio de 

providenciar o apoio e a ajuda ao utilizador, a assistência aos equipamentos, aos sistemas de 

comunicações e de rede, às aplicações de software e, também, em muitos casos nos processos 

que envolvem os planos de contingência e de continuidade de negócio.   
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Objectivos 

Objectivos gerais

Analisar a viabilidade da utilização de softwares de Help Desk na UNI-CV e propor um 

sistema Help Desk que responde às necessidades básicas da organização.

Objectivos específicos

A implementação deste projecto visa atingir efectivamente os seguintes objectivos: 

 Facilitar o serviço dos técnicos da DC&T através do uso de software de Help Desk, 

uma vez que poderá reduzir as deslocações dos mesmos, podendo exercer as suas 

funções remotamente.

 Criar um registo de todos os problemas da rede e das solicitações dos utilizadores da 

referida instituição para que nenhuma solicitação de intervenção seja esquecida ou 

negligenciada.

 Criar um registo histórico da resolução dos problemas dos equipamentos e de todos os 

recursos da rede a fim de agilizar a resolução de problemas similares, detectar a 

origem dos problemas e evitar problemas futuros.

 Criar um Help Desk capaz de dar resposta aos novos desafios da Universidade como é 

o caso de dar assistência técnica aos estudantes, professores, colaboradores e 

administração no que tange à utilização do Microsoft Live @Edu e do IT Academic.



Implantação de Help Desk na UNICV - Campus do Palmarejo: Uma proposta de Organização 2009

5 Dulceneia Furtado

Metodologia do trabalho

A escolha das técnicas a utilizar foi determinada pela natureza deste projecto, pois visa a 

resolução de problemas concretos duma organização, desempenhando um papel activo e 

actuando para encontrar soluções viáveis. As técnicas utilizadas foram estas:

 Pesquisa bibliográfica e documental

 Análise da situação da Universidade

o Entrevista

o Observação

 Análise de ferramentas 

o Selecção e avaliação de alguns softwares

o Escolha de dois softwares 

o Parametrização e configuração dos softwares escolhidos.

Fez igualmente parte do processo do desenvolvimento do presente trabalho:

o Instalação e configuração de softwares

o Organização do sistema

o Desenho da estrutura final do Sistema
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Estrutura do trabalho

Este projecto é composto por 3 capítulos. Na sequência é mostrada a ordem dos mesmos e 

uma breve descrição do conteúdo destes. 

O projecto se inicia com a parte introdutória. Ressaltando a proposta do mesmo, seus 

objectivos, metodologias, as áreas de conhecimento envolvidas e a forma como se encontra 

estruturada.

O primeiro capítulo sendo a efectiva revisão bibliográfica, descreve os principais conceitos 

relacionados ao Help Desk. Mostrando os Fundamentos Conceituais de um Sistema de Help 

Desk, os tipos de atendimentos mais comuns, os Componentes básicos de um sistema Help 

Desk e as Vantagem que um sistema Help Desk pode trazer à organização 

É a partir desta etapa que é feito o levantamento de requisitos para dar inicio à implementação 

do projecto, analisando-se o ambiente organizacional, verificando vulnerabilidades, fazendo-

se pesquisas com utilizadores e a equipa de Help Desk e verificando os resultados obtidos. 

O segundo capítulo é dedicado primeiramente a apresentação em termos históricos, 

organizacional e estrutural da instituição ao qual o projecto se direcciona. Enquadra o 

objectivo de, após o levantamento da situação actual dos serviços de Suporte técnicos da UNI-

CV através de um estudo de caso estar concluído, Planear as actividades a realizar durante o 

período do estágio

O terceiro capítulo faz referência aos Software de Help Desk. O principal objectivo deste 

capítulo é conhecer em termos gerais os softwares de Help Desk existentes, com o intuito 

final de seleccionar alguns (os que melhor se enquadram na realidade da instituição em causa) 

a serem explorados de forma pormenorizada e a partir das constatações feitas, escolher e 

propor os softwares a serem implantados no sistema de Help Desk da Universidade de Cabo 

Verde. Assim, primeiramente este capítulo contempla uma lista de Softwares Open sources e 

outra dos comerciais e a descrição dos mesmos. Em seguida é contemplado as 

funcionalidades básicas dos Softwares eleitos. 
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No último capítulo serão previamente determinados a forma como o Help Desk deverá 

funcionar na prática, tendo em vista os utilizadores, a equipa, as ferramentas necessárias e a 

integração destas na estrutura de rede da Universidade, os serviços suportados pelo Help Desk

e o funcionamento do sistema propriamente.

Feito isto, é projectado a estrutura final do Help Desk. 

O fecho do trabalho acontece com a conclusão, onde são feitas as considerações finais, como 

imprevistos e dificuldades encontradas, assim como propostas de futuros trabalhos. 

Ainda são citadas as referências bibliográficas: relação completa dos trabalhos académicos, 

livros, revistas, artigos e sites consultados para realizar este trabalho e os anexos do 

documento, onde estão inseridos as entrevistas feitas, a fim de fazer o levantamento de alguns 

dados e informações úteis para o projecto, entre outros documentos.
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CAPÍTULO I

1 Help Desk

1.1 Fundamentos Conceituais de um sistema Help Desk

A compreensão de determinados conceitos relacionados com o tema abordado neste projecto 

é de extrema importância para que se possa ter um melhor entendimento de tudo o que será 

tratado, é nesse âmbito que se seguem alguns conceitos importantes que pode ajudar a 

compreender melhor o sistema de Help Desk.

Help Desk

“Órgão ou departamento de suporte em que os utilizadores de tecnologia podem acessar 

para obter esclarecimentos de dúvidas.” 2

Help Desk

“Serviço de assistência técnica que se dirige tanto aos utilizadores internos das 

infra-estruturas informáticas da empresa (Help Desk interno), como à clientela 

exterior (Help Desk externo). É um dos domínios de aplicação dos call center. 

Gere os pedidos com níveis de tratamento, dependendo do know-how necessário 

para responder às situações. É uma das funções possíveis de uma ferramenta de 

CRM.”3

                                                
2 http://www.babylon.com/  [consultado a 08 de Setembro de 2009]

3 http://www.babylon.com/ [consultado a 08 de Setembro de 2009]
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Tendo em conta (Mendes, 2006) passa-se a apresentar alguns conceitos contextualizados no 

ambiente de Help Desk: 

 Pedidos de Suporte - Representam as solicitações dos utilizadores para os quais o 

sistema de Help Desk oferece atendimento. Um Pedido de Suporte pode representar 

um problema na execução de uma determinada tarefa, como também uma solicitação 

de serviço, por exemplo:   

o Instalação de software 

o Alteração de posição de uma extensão telefónica  

 Classificações de pedidos de suporte - Os pedidos de suporte recebem uma 

classificação que determina as classes de problemas e de solicitações, produtos em uso 

pelo utilizador, etc. Em conjunto com a classificação correcta de um pedido de 

suporte, os técnicos podem adicionar notas sobre a sua resolução.  

 Status - A um pedido de suporte é associado um status que pode caracterizar diversos 

aspectos relacionados ao seu atendimento – o status “Normal” pode indicar que o 

chamado deve ser atendido sem qualquer urgência sobre os demais, um status 

“Retorno” pode indicar aos analistas que o atendimento a este pedido de suporte 

depende de um retorno ao cliente para o prosseguimento dos serviços, etc.  

 Tipo de pedidos de suporte - A cada pedido de suporte é associado um tipo. Entre 

eles tem-se por exemplo: 

o Correctivo: correcção a ser feita 

o Dúvida: dúvida do Utilizador a ser esclarecida

o Instalação: problemas de instalação

o Preventivo: prevenção para impedir que ocorra algum dano
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 Cliente - Utilizador que contacta os analistas para a abertura de um pedido de suporte. 

Os analistas podem ser os Analistas de Suporte, Atendedores e Técnicos do Help 

Desk. Os responsáveis pelo atendimento a um pedido de suporte são chamados de 

analistas. Desta forma, atendedores, técnicos e analistas são tratados de maneira única. 

Um pedido de suporte sempre está sob responsabilidade de um analista. A troca de 

responsabilidades sobre um pedido de suporte é denominada de roteamento.  

 Perfis - Os atributos e os direitos estabelecidos colectivamente podem ser associados a 

um perfil. Todos os analistas ou utilizadores associados a um perfil herdam estes 

direitos e atributos.

 Eventos - Eventos são rotinas associadas aos pedidos de suporte que estão em um 

determinado status. Estas rotinas podem enviar notificações para o analista 

responsável pelo pedido de suporte ou, até mesmo, alterar o status actual do pedido de 

suporte (escalonamento). Os eventos são disparados quando um determinado tempo 

relacionado ao pedido de suporte é atingido – por exemplo, quatro horas após a 

abertura do pedido de suporte.

 Escalonamento - Troca automática de status de um pedido de suporte que represente 

uma mudança na prioridade de atendimento a este chamado. O escalonamento é 

executado através do disparar de um evento associado a um chamado.  

 Tempo de Resposta - É o intervalo de tempo decorrido entre a notificação de um 

problema (abertura do pedido de suporte) e o primeiro contacto do Help Desk com o 

Utilizador. Pode também ser medido pela diferença entre a abertura do pedido de 

suporte e o início efectivo do atendimento ao utilizador.  
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 Tempo de Resolução - É o tempo necessário para a execução dos serviços de 

atendimento. Em geral, é medido pela diferença entre o tempo de resposta e o término 

do atendimento (fecho do pedido de suporte).  

 SLA (Service Level Agreement) - SLAs representam classes de utilizadores, 

equipamentos e situações que devem ser considerados de uma maneira diferenciada. A 

cada utilizador ou equipamento, são associados critérios para determinar os tempos de 

atendimento. Ao abrir um pedido de intervenção, o analista será informado sobre os 

prazos para o atendimento daquela chamada, respeitando as políticas negociadas.  

 Acções - Procedimentos a serem tomados pelo analista para a resolução de um pedido de 

suporte.

 Especialistas - Especialistas podem ser associados a todos os níveis da classificação 

hierárquica. É considerado especialista para um pedido de suporte, aquele que estiver 

associado ao nível mais específico da classificação dada ao pedido de suporte.

 Recursos - São recursos computacionais que não fazem parte do inventário de 

hardware e software. Podem ser considerados recursos: softwares corporativos, 

servidores de impressão, e-mail, etc.

1.2 Tipo de atendimentos mais comuns

Os serviços de Help Desk servem-se de diferentes tecnologias e métodos, pelo que cabe a 

cada organização de acordo com as suas possibilidades e necessidades escolher quais pretende 

utilizar para a realização das tarefas da equipa de Help Desk.  

Abaixo são apresentadas aquelas mais comuns e que estão presentes na maioria dos casos. 

(Mello, 2006):
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 Telefone - O Suporte por telefone tem sido a forma mais utilizada devido às suas 

características de tempo real, no qual o solicitando recebe um atendimento imediato, 

resolvendo, na maioria das vezes, os casos mais simples.

 E-Mail - Tecnologia já bastante difundida e atinge o principal objectivo que é 

responder de forma documentada às dúvidas e solicitações geradas pelo 

utilizador/cliente. 

 Mensagens Instantâneas – CHAT - Tecnologia ainda nova, mas que já possui 

bastantes sócios devido ao seu alto grau de prática, economia e velocidade na 

comunicação. 

 VOIP (Voz sobre IP) - Outra tecnologia nova e que tem sido bastante difundida 

também pelo seu alto grau de prática, agilidade e principalmente pela economia. 

Softwares como SKYPE utilizam tecnologias VOIP. Limitação de banda de Internet e 

equipamentos obsoletos são os principais contrapontos deste recurso.

 Visita ao Cliente - Recurso muito oneroso tanto para o cliente quanto para equipa de 

suporte pois o tempo gasto com deslocamento e todo o seu custo, são proibitivos e 

utilizados somente quando os demais recursos forem ineficientes.
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 Fórum - Utilizado de maneira simples entre clientes que possuem este tipo de recurso. 

Percebe-se uma boa utilização naqueles fóruns abertos na qual os utilizadores possuem 

bons conhecimentos dos assuntos abordados e procuram o recurso para discutir ou 

buscar soluções alternativas às suas necessidades. 

1.3 Componentes básicos de um sistema Help Desk

Segundo (Cavalari & Costa, 2004), o termo Help-Desk pode ser utilizado tanto para o 

sistema em si quanto para a ferramenta de software utilizada por este. Tendo em conta este, 

Um sistema Help-Desk, é composto por três componentes básicos que a seguir são descritos:

 Software (ferramenta) - Controla o inventário tecnológico da empresa, revelando a 

repetição de problemas, os tempos médios de atendimento, as soluções para as áreas 

mais demandantes e a identificação da necessidade de formação;

 Equipa – actua em dois níveis: o campo e a retaguarda. A equipa de campo faz o 

atendimento aos problemas, podendo soluciona-los quando possível ou accionar

fornecedores internos e externos. A equipa de retaguarda é accionada quando um 

problema técnico supera a capacidade de resolução da equipa de campo. Os analistas 

de suporte de fornecedores funcionam como uma terceira camada e podem ser 

requisitados pela equipa de retaguarda. Estes, recebem o problema identificado e 

mapeado; 

 Metodologia de serviço – contempla o posicionamento do sistema Help-Desk junto 

aos utilizadores, determinando quais são as estratégias de acção diante de determinado 

problema, apresentando os indicadores de desempenho e identificando novas 

oportunidades em um processo de melhoria contínua. 
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1.4 Vantagem de sistema Help Desk

O Sistema de Help Desk trás inúmeras vantagens que Contribuem para o melhor controlo e 

gestão dos atendimentos. 

Segundo (Wangenheim, 2002), O sistema de Help Desk oferece algumas vantagens para a 

empresa como:

 Partilha do conhecimento dentro da organização

 Redução do treino necessário para a equipa técnica

 Possibilidade para especialista se dedicar aos problemas difíceis

 Aumento da qualidade do atendimento

Outros benefícios que as ferramentas de Help Desk podem trazer para as organizações são as 

seguintes4: 

 Atendimento imediato;

 Autonomia de Pessoal e do utilizador;

 Retenção do Conhecimento;

 Disponibilidade do conhecimento mesmo durante a ausência de um técnico ou 

especialista, reduzindo o tempo final de atendimento;

 Desenvolvimento de diferentes bases de conhecimento para diferentes áreas de 

negócios e diferentes assuntos por área;

                                                
4 http://www.qi.inf.br/hd34.htm [consultado a 02 de Setembro de 2009]
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1.5 Gestão da qualidade dos serviços prestados pelo Help Desk

Tendo em conta (Mello, 2006) a importância de conseguir medir o tempo gasto com cada 

interrupção ocasionada pelo cliente é considerada uma importante informação estratégica. 

A aplicação do ciclo do PDCA, que o autor define basicamente como um método de gestão, 

constituído de uma série de actividades com objectivo de melhoramento contínuo, pode ser 

uma forma de controlar e organizar o Help Desk.

A seguir é ilustrado o ciclo de gestão da qualidade:

Ilustração 1 - Ciclo do PDCA - Planear, Desenvolver, Testar e Agir

Fonte: (Mello, 2006)

De acordo com (Cohen, 2005) o ciclo do PDCA é permanente, ao passo que conclui a última 

fase, retorna à primeira para continuar o aprimoramento do processo.

Assim pode-se concluir que o PDCA pode ser eficiente no aperfeiçoamento dos serviços de 

Help Desk caso seja utilizado com todo o rigor que requer.
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CAPÍTULO II

2 Universidade de Cabo Verde: TIC e Help Desk

Este capítulo é dedicado à análise da situação actual dos serviços técnicos do Campus do 

Palmarejo. 

Logo, enquadra fazer uma breve apresentação do local onde foi efectuado o estágio (UNI-

CV), cujo projecto se destina. 

Após a apresentação da Universidade, é delineado um conjunto de actividades a levar a cabo 

durante o período do estágio para atingir a finalidade do projecto. 

2.1 Apresentação da Universidade de Cabo Verde

A Universidade de Cabo-Verde, adiante abreviadamente designada por Uni-CV, é um 

estabelecimento público de ensino superior. A Uni-CV tem a sua sede na cidade da Praia, 

podendo criar estruturas e formas de representação em qualquer parte do território nacional ou 

no estrangeiro.

A missão da UNI-CV é capacitar a nação cabo-verdiana para participar nas cadeias 

internacionais de formação de valor, de modo a captar recursos necessários ao seu 

desenvolvimento económico, social, cultural, científico e tecnológico.

Antes da criação da Universidade de Cabo Verde várias foram as etapas percorridas:  

Em 1979, dava-se o primeiro passo rumo a implantação do Ensino Superior, criando-se o 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SECUNDÁRIO

Em 1984, foi formalmente criado o CENTRO DE FORMAÇÃO NÁUTICA. 
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Em 1986, através do departamento de formação do INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO 

AGRÁRIA (INIDA) dava-se o inicio à formação de quadros do Ministério da Agricultura. 

A partir de 1991/92, através de uma iniciativa privada com o apoio do Estado e da 

Cooperação com o Instituto Politécnico de Lisboa iniciava-se dois cursos, nas áreas de 

Contabilidade e Gestão e Marketing. 

A intensificação da procura do ensino superior seguido de novas exigências de uma sociedade 

mais reivindicadora levou a algumas transformações:

 A Escola de Formação de Professores em Instituto Superior de Educação, 1995;

 O Centro de Formação Náutica em Instituto Superior de Engenharia e Ciências do 

Mar, 1996;

 A conversão do curso de contabilidade em Instituto Superior de Ciências Económicas 

e Empresariais, 1997

A reconversão do INIA (Instituto Nacional de Investigação Agrária) em INIDA (Instituto 

Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário), em 1993. (Lopes J. M., 2007)

Em 2004 foi criada através do Decreto-lei nº 31/2004, a Comissão Nacional para a Instalação 

da  Universidade de Cabo Verde (CNI-UNI-CV). 

Em 21 de Novembro de 2006, instala-se, realmente a UNIVERSIDADE DE CABO VERDE

visando contribuir de uma forma decisiva  para o desenvolvimento durável de CABO VERDE

nos domínios cientifico, tecnológico, económico, social e cultural. (Lopes J. M., 2007)
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2.1.1 Organograma da Universidade de Cabo Verde

Ilustração 2 - Organigrama da Uni-CV

Fonte: (Lopes J. M., 2007) / Universidade de Cabo Verde
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2.1.2 Infra-estrutura das TIC da UNI-CV

O Help Desk tem no seu âmbito de actuação o princípio de providenciar o apoio e a ajuda ao 

utilizador, a assistência aos equipamentos, aos sistemas de comunicações e de rede e às 

aplicações de software.

As informações sobre os recursos tecnológicos da empresa ajuda a agilizar o serviço da 

equipa de Help Desk porque ao conhecer os equipamentos e softwares existentes na 

organização poderão prover-se de melhor forma para dar suporte quando necessário. 

É nesta linha de ideia que se reconheceu a necessidade de fazer o levantamento dos recursos 

de hardware e de software do Campus do Palmarejo. 

2.1.2.1 Hardware

As informações sobre os tipos marca e modelo dos equipamentos é uma das peças 

fundamentais para o conhecimento e gestão do Help Desk. (Loureiro, 2007)

Relativamente aos recursos Hardwares da Universidade, foi feito um inventário em que consta 

que o Campus do Palmarejo possui actualmente 274 (duzentos e setenta e quatro)

computadores e praticamente todos ligados à rede. Além dos computadores, também possui 

11 (onze) impressoras e destes, 5 (cinco) estão na rede. 

Quanto aos outros equipamentos de rede, há um total de 12 (doze) Switches, 2 (dois) routers, 

1 (um) modem, 3 (três) servidores, 4 (quatro) access point e 24 (vinte e quatro) réguas.

A Forma como estes recursos estão organizados poderá ser consultada na figura 3 seguinte.
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2.1.2.2 Software

Quanto aos softwares e sistemas Operacionais, também fez-se um levantamento onde se pode 

averiguar a padronização do uso dos produtos da Microsoft na Universidade.  

Os aplicativos utilizados nos diferentes laboratórios de informática depende da natureza das 

aulas ali administradas. 

A lista dos softwares utilizados durante o período que se efectivou o estágio encontra-se 

inserida no anexo.

2.1.3 Estrutura da rede do Campus do Palmarejo da UNI-CV

A equipa de Help Desk precisa conhecer a estrutura da rede da Universidade a fim de 

identificar e localizar os equipamentos, os Departamentos e as pessoas suportadas pelo Help 

Desk, de forma a facilitar e agilizar a resolução dos problemas. 

A figura 3 representa em termos arquitecturais a Infra-estrutura Tecnológica do Campus do 

Palmarejo.
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Ilustração 3 - Estrutura da rede actual da UNI-CV

Fonte: (Lopes, Silva, Ramos, Pires, & Barbosa, 2008) adaptado
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2.2 Apresentação do Projecto / Estágio

O presente projecto foi criado no âmbito do estágio de fim de curso realizado na Universidade

de Cabo Verde, cujas datas e actividades desenvolvidas poderão ser conferidas no cronograma 

a seguir apresentados. 

A aplicabilidade deste projecto contempla sobretudo a modernizar do sistema Help Desk da 

UNI-CV. Pelo que, essencialmente é identificada as falhas e necessidades de melhoria na 

Universidade e de seguida é apresentada soluções concretas que visam colmatar essas falhas. 

O objectivo da apresentação da proposta de reorganização do sistema Help Desk da UNI-CV

é aumentar a produtividade do Departamento dos Serviços Técnicos da dita Universidade e 

consequentemente a satisfação dos utilizadores.   

2.3 Abordagem Metodológica

Para a concretização deste projecto, os trabalhos foram realizados em etapas distintas. 

As abordagens metodológicas adoptadas foram as que se seguem:

 Pesquisas e análises bibliográficas

 Análise da situação actual do Help Desk na Universidade

 Instalação e exploração de alguns softwares de Help Desk

 Escolha dos softwares adequados;

 Parametrização e configuração do software escolhido 

 Proposta de organização do sistema de Help Desk da Uni-CV
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2.4 Cronograma das actividades do Projecto / Estágio

O cronograma de actividades mostra uma lista das tarefas levadas a cabo, desde o inicio do 

estágio até a fase da conclusão do presente projecto. Essas actividades foram previamente 

definidas com o intuito de apresentar à Universidade de Cabo Verde um produto final, que é a 

melhoria no funcionamento do sistema de Help Desk da mesma.

Ilustração 4 - Cronograma das actividades do Projecto/Estágio

Seguidamente são desenvolvidos de uma forma detalhada as actividades representadas no 

cronograma.
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2.4.1 Pesquisa Bibliográfica 

Foi efectuado uma pesquisa bibliográfica cujo objectivo foi entender o conceito do Help 

Desk, os tipos de atendimentos mais comuns, as terminologias adequadas e seus respectivos 

significados. 

O que se pretende nesta etapa do projecto é essencialmente compreender do que se trata um 

Help Desk e como funciona na prática um sistema Help Desk. 

Nesta fase também foi feita a recolha de informação sobre a melhor forma de implementar 

um sistema Help Desk numa organização, tendo em conta o ponto de vista de alguns autores 

experientes nessa área, o que veio a ser muito útil no último capítulo. 

O resultado do levantamento bibliográfico pode ser verificado essencialmente no primeiro 

capítulo.

2.4.2 Análise da situação actual do Help Desk na Universidade

Foi feito um estudo de caso cujo objectivo final é apresentar informações precisas sobre a 

situação actual das Tecnologias de Informação e Comunicação e do Help Desk do Campus do 

Palmarejo, de modo a identificar a necessidade ou não de implantação de Help Desk na UNI-

CV.

Pelo que para além da observação directa do funcionamento dos Serviços Técnicos, outros 

métodos utilizados para o levantamento das informações foi uma entrevista dirigido ao 

Director dos serviços Técnicos da UNI-CV (consultar as questões no anexo), bem como 

algumas perguntas informais aos técnicos que dão suporte aos utilizadores.

Os resultados obtidos são apresentados ainda neste capítulo. 

2.4.3 Instalação e exploração de alguns softwares de Help Desk

Esta fase do estágio foi dedicada à experiência e familiarização com os diversos softwares de 

Help Desk existentes. O objectivo final da análise desses softwares é a aquisição de 
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informação e conhecimentos necessários para na fase subsequente decidir-se por um 

determinado software. 

Nesta etapa foi pesquisado na internet uma lista dos softwares de Help Desk (Open Sources e 

Comerciais/proprietários) e foi descrito resumidamente cada um deles. 

Em seguida, a título de teste, fez-se o download e a instalação no computador dos softwares 

LBE Desktop Help Desk, ManageEngine ServiceDesk Plus, Fireman Help Desk

Software (a versão demo deste software por não ser gratuito) e TeamViewer (software para o 

acesso remoto). O objectivo nesta fase é explorar de forma minuciosa qual desses softwares 

têm maior capacidade em dar respostas à necessidade da Universidade. 

Convém referir que neste trabalho apenas será abordado os softwares escolhidos, não 

correspondendo o objectivo do projecto, por motivos de exaustão, descrever os outros 

softwares explorados.

No terceiro capítulo estão apresentadas de forma detalhada os resultados desta actividade 

realizada.

2.4.4 Escolha dos softwares adequados

Nesta fase do projecto fez-se essencialmente a selecção dos softwares propostos para serem 

implementados na Universidade de Cabo Verde. Pelo que se concluiu que aquele que melhor 

se adapta ao sistema que se quer implantar é o Fireman Help Desk Software e o TeamViewer.

Estas escolhas se baseiam em critérios mencionados no projecto.

A tarefa referente à escolha desses dois softwares e a explicação da razão que levou à sua 

escolha estão expostas ainda no terceiro capítulo.
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2.4.5 Parametrização e configuração dos softwares escolhidos

Depois de escolhido o software Fireman Help Desk e TeamViewer, é apresentado de forma 

detalhada o funcionamento básico, as descrições e toda a informação necessária sobre os 

sistemas proposto. 

Nesta etapa, com a permissão do tutor do estágio (o Director dos Serviços Técnicos da UNI-

CV) foi feito uma experiência prática com o Software TeamViewer no laboratório de 

informática e na biblioteca do Campus do Palmarejo. O teste consiste em tentar remotamente 

estabelecer a conectividade e o controlo total sobre alguns computadores. O TeamViewer foi 

instalado nesses computadores, a fim de verificar a viabilidade da sua implementação e a 

necessidade de reajustes na própria infra-estrutura de TI do Campus de Palmarejo. O 

resultado do teste foi satisfatório visto que se conseguiu manter o controlo total sobre esses 

computadores, efectivando assim a tarefa a qual o software foi destinado.

Quanto ao Software Fireman Help Desk, sabendo que não é gratuito, optou-se por instalar 

uma versão Demo do sistema no computador pessoal e simulou-se a sua utilização nas 

diversas situações do quotidiano do Serviço Técnico. 

Efectuou-se alguns registos referentes ao cadastro de utilizadores, à criação de Catálogo de 

Serviços entre outras tarefas que estão demonstradas no anexo. 

O objectivo é apresentar através da demonstração das funcionalidades do sistema, que este 

software se adequa perfeitamente à estrutura organizacional da UNI-CV, diminuindo desta 

forma o receio da Universidade em adquirir um software desconhecido que poderá não ter a 

qualidade desejada.   

A tarefa que diz respeito à parametrização e configuração do Fireman e do TeamViewer 

também está descrita no terceiro capítulo.
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2.4.6 Proposta de organização do sistema de Help Desk da Uni-CV

Nesta fase do estágio, tendo adquirido já alguma base de conhecimento na área de Help Desk, 

procurou-se apresentar um conjunto de medidas concretas que visam a reorganização do Help 

Desk do Campus do Palmarejo. Essas medidas foram propostas tendo em conta as 

necessidades reais da Universidade, isto porque na etapa anterior do estágio, foi feito o 

levantamento e a análise da situação do Help Desk no Campus do Palmarejo.

A proposta de organização de um sistema de Help Desk para a Uni-CV é apresentada no 

quarto capítulo. 

2.5 Ferramentas utilizadas 

O projecto foi desenvolvido basicamente com o auxílio das ferramentas: 

Microsoft Office Project 2007 - é um aplicativo do Office que serve para planear, controlar e 

gerir projectos. Pelo que foi utilizado para a elaboração do cronograma do projecto.

Microsoft Office Visio 2007 – é um aplicativo do Office que serve para criar desenhos 

estruturados. Esta ferramenta foi utilizada para o desenho da estrutura de rede do Campus do 

Palmarejo da UNI-CV.

Sucede-se a demonstração dos resultados obtidos na fase do estudo da situação actual do Help 

Desk no Campus do Palmarejo.
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2.6 Situação Actual dos Serviços de Suporte Técnicos da UNI-CV

Nesta etapa do estágio realizado procurou-se fazer o acompanhamento do funcionamento dos 

serviços de Suporte técnicos do Campus do Palmarejo cujo objectivo primordial foi detectar 

as falhas na organização do sistema e proceder, assim, à sua reestruturação de forma a obter 

como produto final um sistema de Help Desk consistente e com um padrão de organização 

satisfatório.  

Em seguida passa-se a apresentar a situação da UNI-CV – Campus do Palmarejo no que se 

refere à prestação de serviços de TI.

2.6.1 O Serviço de Suportes Técnicos (ST) do Campus de Palmarejo

O serviço de atendimento aos utilizadores disponibilizado pelo sector informático da Uni-CV 

tem como objectivo principal dar apoio aos problemas de informática, a grupo de utilizadores 

pertencentes a Uni-CV nomeadamente alunos, professores e funcionários e Administração.

Essa equipa é composta essencialmente por quatro funcionários e um Director dos Serviços 

Técnicos da UNI-CV, responsável directo pela coordenação do Departamento de Serviços 

Técnicos do Campus do Palmarejo.

No que se refere ao atendimento aos utilizadores, o telefone é o único meio utilizado para os

pedidos de intervenções, deste modo, quando os utilizadores tiverem algum problema dentro 

da organização, telefonam para os Serviços Técnicos (ST), onde as equipas de suporte estão 

sempre disponíveis, por sua vez a dirigirem-se de imediato para o departamento que solicitou 

o apoio a fim de tentar resolver o problema. Caso o problema não for resolvido de imediato, é 

levado para o departamento de informática, para a resolução do problema em conjunto. 

Pelo que pode-se verificar que o Help Desk do departamento de Ciências e Tecnologias é 

tradicional.

O gestor deste sistema defende a utilização de um sistema de Help Desk proactivo na Uni-

CV, isto é, um sistema de Help Desk que procura antecipar os problemas antes de 

acontecerem. As evidências comprovam que levando em consideração os seus propósitos há 
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falhas, pois, muitas vezes os problemas depois de ter acontecido demora vários dias para ser 

resolvido, e os sistema fica vários dias sem funcionar.

2.6.2 Equipa de suportes Técnicos do Campus do Palmarejo

O sistema de Help Desk do Departamento de Ciências e Tecnologias do Campus do 

Palmarejo, é constituído por cinco elementos destacados abaixo: 

 Um Director dos Serviços Técnicos da Universidade de Cabo Verde (ST) -

coordenador geral desse Departamento;

 Quatro funcionários formados em Tecnologias de Informação e Comunicação;

Director dos Serviços Técnicos da UNI-CV – técnico qualificado que controla toda a equipa 

e o departamento de informática. É ele que gere o sistema e zela para o bom funcionamento 

do mesmo.

Funcionários – As tarefas dos funcionários não foram divididos por área de intervenção, pelo 

que cada técnico pode actuar em qualquer área. Desde que não ultrapasse as suas habilidades, 

cada um pode executar qualquer tarefa.

O objectivo da equipa de Help Desk é não só dar suporte aos problemas de informática, mas 

também ensinar os utilizadores a resolver os problemas básicos de forma a não resolverem o 

mesmo problema diversas vezes.
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2.6.3 Utilizadores dos recursos tecnológicos da instituição

A Universidade de Cabo Verde possui aproximadamente um total de 500 alunos, 50 

professores e 37 funcionários a utilizarem a rede local diariamente. Dentre os quais 

funcionários, docentes, alunos, Dirigentes do Campus do Palmarejo e Presidentes.

Os técnicos de suporte preocupam em conhecer utilizadores, sabendo qual a sua função dentro 

da organização, a que departamento pertence e outras informações relevantes que possa lhe 

ajudar na resolução de problema de forma pormenorizada. A Universidade procura fornecer 

bons equipamentos aos utilizadores para facilitar os seus trabalhos diários visto que muitos 

não têm grande experiência na utilização das tecnologias, principalmente os funcionários.

O tipo de Help Desk utilizado é Help Desk interno, pois a equipa de atendimento e o gerente 

da operação ficam situados na própria instituição. A equipa técnica fica disponível na 

instituição ou nas subordinações do cliente para realizarem o atendimento próximo aos

utilizadores final.

2.6.4 Tipo de chamada mais comum na UNI-CV

Os utilizadores da UNI-CV solicitam chamadas de diferentes espécies de acordo a natureza do 

problema:

 Incidentes – quando ocorre qualquer ocorrência que não faz parte do acontecimento 

normal do serviço que causa interrupção ou má qualidade do serviço os utilizadores 

da Universidade procuram a ajuda dos técnicos de suporte. Esses atendimentos 

normalmente sempre são feitos através da deslocação de técnicos;

 Dúvida – solicitação de serviço para esclarecimento de dúvida, algumas vezes os 

técnicos utilizam o telefone como meio de intervenção, prestando alguns 

esclarecimentos para os utilizadores mais experientes. 
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 Solicitação – Os utilizadores solicitam serviço (Ex. instalação de um aplicativo). A 

instalação de novos aplicativos é muito solicitada pelos professores da Universidades, 

sobretudo os das áreas de TI visto que muitas vezes constituem um material essencial 

de trabalho.  

2.6.5 Procedimento da equipa de Suportes Técnicos do Campus de Palmarejo

A equipa de Help Desk realiza as seguintes tarefas na execução das suas actividades:

 Atende as ligações feitas pelos utilizadores dos serviços de informática da instituição;

 Raramente registam num formulário os pedidos de intervenção;

 Identificam a disponibilidade de cada técnico e encarregam um determinado técnico 

para o atendimento do serviço solicitado (normalmente são designados pelo Director 

dos Serviços Técnicos da UNI-CV);  

 Classificam e dão prioridade a acidente mais crítica de acordo com as suas próprias 

apreciações ou com a ordem do Director;

 Deslocam-se ao local onde foram solicitados as intervenções

2.6.6 Levantamentos dos problemas relativamente ao Suporte Técnico

O sistema de Help Desk do Campus de Palmarejo da UNI-CV não adopta nenhuma estrutura, 

não tem nenhuma ferramenta de acesso remoto, os problemas são resolvidos deslocando 

directamente ao gabinete dos utilizadores.

Não existe nenhum software para gerir o serviço de Help Desk, tudo é administrado a partir 

de um formulário onde é anotado o problema, o departamento que colocou o problema, a data. 

Através do formulário conseguem saber a quantidade de problemas resolvidas num dia. Os 

formulários muitas vezes não são preenchidos por negligência ou por motivos de falta de 

tempo por parte dos técnicos que para além de atender o telefone tem que efectuar as 

intervenções. É de realçar que esses formulários não são arquivados. 
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Não existe qualquer registo das ligações feitas pelos utilizadores dos serviços de informática 

da instituição, nem da forma como os problemas foram resolvidos;

Quando os técnicos não estão presentes, os utilizadores tem que efectuar novas chamadas 

porque não tem como registar os seus pedidos de intervenção a não ser através do tradicional 

método de “deixar recados”com algum funcionário que atenda o telefone no momento;  

Os chamados normalmente são atendidos de momento, caso haja possibilidades, no caso de 

não houver técnicos disponíveis, essas intervenções são agendados para mais tarde ou para 

outro dia.

Os utilizadores umas vezes apontam os seus problemas, outras, numa relação cordial ou 

autoritária, simplesmente pedem aos técnicos que se desloquem até eles a fim de resolverem 

esses problemas, pelo que se torna um pouco difícil definir as prioridades para cada utilizador 

e de acordo com a natureza dos problemas. Assim, acidente mais críticas podem ser 

resolvidos com menos urgência do que, por exemplo, pedidos de intervenções dos gestores de 

topo da Universidade.
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CAPÍTULO III

3 Softwares de Help Desk

Software de Help Desk é definido por (Cohen, 2005) como sendo um aplicativo de 

administração poderosa para coordenar e automatizar muitas actividades do ambiente de 

suporte de uma organização.  

Após a análise da situação actual da Universidade de Cabo Verde no que se refere às 

Tecnologias de Informação e Comunicação, nesta fase do estágio cabe determinar quais os 

softwares melhor se enquadram às reais necessidades da UNI-CV. 

Por isso, efectuou-se uma pesquisa nos locais Web alusiva aos diversos softwares de Help 

Desk existentes. A fim de evidenciar a realização dessa actividade no estágio, apresentou-se 

uma lista dos softwares Open Sources e outra dos softwares comerciais e as devidas 

descrições.

Ainda nesta fase analisou-se a adaptabilidade de diferentes Softwares de Help Desk, cuja 

demonstração do Software escolhido será posteriormente neste capítulo apresentado.

Assim, este capítulo ainda compreende a justificação dos critérios utilizados para a escolha 

dos softwares a implementar na Universidade.

3.1 Software de Help Desk: Open Sources

O termo Inglês - Open Source – traduz se por código aberto. Um software com o código 

aberto pode ser executado, copiado, distribuído, modificado e aperfeiçoado por todos seus 

utilizadores. (Iwasaki, 2008)

Sendo assim, estão alistados algumas soluções de software de Help Desk para a gestão de 

serviços de TI nas organizações, bem como as suas localizações na Web (URL). De seguida é

apontado as características desses softwares e quais os objectivos a serem alcançados com a 

sua utilização.
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Software open sources URL

Astres http://sourceforge.net/projects/astres/

BATTS http://www.xisp.net/batts/

BugTracker.NET http://www.ifdefined.com/bugtrackernet.html

Bugzilla http://www.bugzilla.org/

DITrack http://www.ditrack.org/

eTicket Support http://www.eticketsupport.com/

Eventum http://eventum.mysql.org/wiki/index.php/Main_Page

Help Desk Issue Manager http://Help Desk.centralmanclc.com/

Help Desk Lite http://www.Help Desklite.com/

Help Desk Reloaded http://www.Help Deskreloaded.com/

Information Resource Manager http://irm.stackworks.net/

Liberum Help Desk http://www.liberum.org/

OcoMon – PHP http://sourceforge.net/projects/ocomonphp/

One or Zero http://www.oneorzero.com/

OpenCSM http://www.opencsm.org/

OS Ticket http://www.osticket.com/

OTRS http://otrs.org/

PhpBugTracker http://phpbt.sourceforge.net/

Request Tracker http://www.bestpractical.com/rt/

Roundup http://roundup.sourceforge.net/

Savane https://gna.org/projects/savane

Sinergia http://sinergia.sourceforge.net/

SiT! Support Incident Tracker http://sitracker.sourceforge.net/

Slick Ticket http://slick-ticket.com/

Subissue http://subissue.tigris.org/

TeamViewer http://www.teamviewer.com/pt/download/index.aspx

Trouble Ticket Express http://www.troubleticketexpress.com/

ZwikiTracker http://zwiki.org/ZwikiTracker

Tabela 1 - Software de Help Desk Open Sources



Implantação de Help Desk na UNICV - Campus do Palmarejo: Uma proposta de Organização 2009

35 Dulceneia Furtado

3.1.1. Descrição dos Softwares open sources

De acordo com os proprietários de cada software indicado na tabela, cuja fonte está disponível 

na coluna URL, apresenta-se de uma forma resumida as características dos mesmos:

 Astres: Uma ferramenta Help Desk baseada em PHP, com traduções em Inglês e 

Francês.

 BATTS: Software de Help Desk open source. Este software utiliza linha de comando 

(Linux/Unix). Inclui uma interface de e-mail completa para clientes.

 BugTracker.NET: Este Software inclui uma utilidade de captura de ecrã que permite 

capturar uma screenshot, anotá-la e postá-la, com apenas alguns poucos clicks. 

 Bugzilla: Um sistema de software baseado em Perl que pode também ser usado para 

suporte Help Desk. É usado pela Mozilla Foundation, criadores da FireFox. 

 DITrack: software e sistema de registo de chamadas. Actualmente existe apenas uma 

interface de linha de comandos.

 eTicket Support: Sistema de registo de chamadas com suporte electrónico baseado 

em PHP. 

 Eventum: Um pacote de software Help Desk open source dos criadores da base de 

dados MySQL. Este software é baseado em PHP e usa a base de dados do MySQL. 

 Help Desk Lite: Um pacote de software de Help Desk muito simples para 

rastreamento básico de conteúdo. Ele fornece duas grandes funções, 

rastreamento de serviços de registo de chamadas e tarefa de operador. 
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 Help Desk Reloaded: Um sistema de software de Help Desk baseado em PHP. 

As características chaves desse sistema incluem as prioridades no que diz 

respeito ao registo de chamadas de problemas técnicos, o apoio aos clientes e a

pesquisa.

 Help Desk Issue Manager: Ferramenta de software Help Desk Open source. 

Este software pode ser executado em PHP ou em PostgreSQL. 

 Information Resource Manager: (Gerente de Recurso de Informação)

IRM é um Help Desk baseado em PHP. Projectado para gerir os Departamentos 

de TI. 

 Liberum Help Desk: Pacote de software Help Desk baseado em Web escrito em 

ASP e VBScript. Requer-se Microsoft SQL Server ou Access. Roteamento 

automático de casos, actualização de e-mail, e relatório.

 One or Zero: Pacote de software Help Desk open source optimizado para tarefas 

orientada a Help Desk. 

 OpenCSM: Uma solução de Help Desk open source com uma componente de 

telefonia.

 OS Ticket: OS Ticket é um sistema projectado para ser fácil de configurar e 

usar. É escrito principalmente em PHP.

 OTRS: Um sistema de registo de chamadas de problemas e de rastrear chamadas 

telefónicas e emails. Concebido para permitir suporte, vendas, pré-vendas, 

facturação, TI interno, e Help Desk para operar num sistema. OTRS é código 

aberto sob GPL e é escrito em Perl.

 OcoMon – PHP: O Ocomon é um sistema de Help Desk voltado para a gestão 

de chamados de suporte e controlo integrado de inventário para equipamentos de 
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informática. Possui controlo de SLAs e Prioridades de atendimento e está em 

constante evolução.

 phpBugTracker: Um software rastreador de bug baseado em Web. O design 

focaliza em separar a apresentação, aplicação, e as camadas da base de dados 

tornando a personalização mais fácil.

 Request Tracker: RT é uma ferramenta de rastreamento de senhas open source. 

A sua interface primária é e-mail com uma Web por trás para administradores. 

RT tem estado sob desenvolvimento desde 1996. 

 Roundup: Um simples sistema de rastreamento de conteúdo com linha de

comando, interfaces de Web e e-mail. Também inclui muitos outros módulos tais 

como listas todo e rastreamento de liderança de vendas. 

 Savane: Savane é um sistema de hosting Libre Software baseado em Web. Inclui 

rastreamento de conteúdo, gestão de membros de projecto por funções e 

manutenção de contas individuais. 

 Sinergia: Sinergia é um Framework open source para criar aplicações Help Desk

personalizada escrita em C#. NET 3.0. 

 SiT! Support Incident Tracker: SLA atende sistema de rastreamento de apoio 

de incidentes, PHP/MySQL. 

 Slick Ticket: Sistema de registo de chamadas baseado em ASP com suporte para

SQL Server e Active Directory. 

 Subissue: Usa a Subversão da versão do sistema de controlo para armazenar

conteúdos no repositório de códigos do software. Usa a subversão cliente, mas 

uma interface baseada em Web está em progresso. 
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 TeamViewer: O TeamViewer estabelece a ligação a qualquer computador ou 

servidor em todo o mundo em apenas alguns segundos. Um administrador pode 

comandar o computador dum utilizador à distância como se estivesse sentado à

frente do mesmo.

 Trouble Ticket Express: Sistema de Help Desk GCI baseada em Web. Suporta 

o MySQL e o Microsoft SQL Server 

 ZwikiTracker: Cada registo de chamadas neste sistema é uma página wiki. 

Deve integrar com uma Zwiki para funcionar.
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3.2 Softwares comerciais ou proprietários

A utilização dos softwares indicados na tabela não é gratuita pelo que a sua aquisição implica 

a compra da licença.

Softwares comerciais/ proprietários URL

Advanced Help Desk Software 

2.10

http://script.wareseeker.com/download/advanced-help-desk-

software-2.10.rar/30ae5e92e3

Close fit Help Desk support 

software

http://script.wareseeker.com/download/close-fit-help-desk-

support-software.rar/30b5d35a2f

Fireman Help Desk Software http://fireman.com.br/node/38

Help Desk Deluxe http://script.wareseeker.com/download/help-desk-

deluxe.rar/30c077b475

Help Desk Pilot - Help Desk & 

Customer Service Software 4.3.0

http://script.wareseeker.com/download/Help Desk-pilot-help-

desk-customer-service-software-4.3.0.rar/30b2e43b3d

Help Desk Script http://script.wareseeker.com/download/help-desk-

script.rar/30c0757451

HelpSpot http://www.helpspot.com/

iSupport : Help Desk & support 

ticketing 1.8

http://script.wareseeker.com/download/isupport-help-desk-

support-ticketing-1.8.rar/30c074243c

LBE Desktop Helpdesk http://pt.softpicks.net/software/Produtividade/Aplicacoes/LBE-

Desktop-Helpdesk_pt-259.htm

Polar Help Desk http://script.wareseeker.com/download/polar-help-desk.rar/574

V-Desk Newsletter System Lite 

1.0 

http://script.wareseeker.com/download/v-desk-newsletter-

system-lite-1.0.rar/30c4168e62

ServiceDesk Plus www.manageengine.com

Tabela 2 - Softwares de Help Desk Comerciais ou proprietários
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3.2.1 Descrição dos Softwares Comerciais

De acordo com os proprietários dos referidos softwares, em seguida descreve-se 

suscintamente as caracteristicas de cada um:

 Advanced Help Desk Software 2.10: Este software foi criado para proporcionar 

uma ajuda profissional à gestão das empresas orientadas para serviços. utiliza

tecnologias avançadas como AJAX e SQL Server 2008. Projectado para 

combinar até os mais rigorosos padrões Web 2.0.

 Close fit Help Desk support software: Close Support é uma suite de 

aplicativos que funcionam em conjunto para facilitar a organização na gestão das

operação de suporte técnico. Este software permite o aumento da eficacia e do 

controlo do Help Desk. 

 Help Desk Deluxe: Este script ajuda a criar um site profissional, ao oferecer 

serviços de suporte profissional de Help Desk. Este serviço tem por objectivo 

aumentar a fidelização e satisfação dos clientes. 

 Help Desk Pilot - Help Desk & Customer Service Software 4.3.0: Disponível 

em duas edições gratuito e comercial, Help Desk Pilot converte e-mails de 

clientes em registo de chamadas e cada id de e-mail como um Departamento. 

Adiciona membros de apoio para um Departamento. Cada registo de chamadas é 

agrupado por respostas e cada actividade é monitorizada. 

 Help Desk Script: Com este script pode-se possuir um sistema de Help Desk 

baseado em registo de chamadas que permite gerir completamente e responder a 

perguntas dos clientes de forma rápida e fácil.

 HelpSpot: Uma ferramenta Help Desk baseada em PHP que usa a base de dados 

MySQL ou PostgreSQL.
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 iSupport : Help Desk & support ticketing 1.8: Este sistema inclui suporte de 

registo de chamadas, um sistema de base de conhecimento (com comentários) e 

recursos de apoio à conversão do registo de chamadas. 

 LBE Desktop Helpdesk:Sistema de helpdesk fácil de usar e adaptável à 

organização na medida em que ajuda a controlar todas as operações de HelpDesk 

sem forçar a mudança das estruturas de trabalho da empresa.

O Software de helpdesk de LBE ajuda a administrar e controlar a operação de 

helpdesk, sem forçar mudar a estrutura da empresa.

 Polar Help Desk: Solução baseada em Web que ajuda a organizar o 

Departamento de Suporte, com suas características como gestão de incidentes, 

base de conhecimentos, integração de e-mail, relatórios e interface amigável. 

Como um valor acrescentado à solução de Help Desk, o software facilita a 

organização para a distribuição e entrega de serviços de apoio, tanto para 

funcionários e clientes externos, mantendo o controlo centralizado. 

 ServiceDesk Plus: Software de Help-Desk web-based (100% web) que ajuda a 

gerenciar todas as suas comunicações a partir de um ponto central. Oferece uma 

gestão integrada de solicitações (Incidentes), gestão de ativos, Gestão de 

Mudanças, Gestão de Problemas, Contratos, Modulo de Compras e Base de 

Conhecimento.

 V-Desk Newsletter System Lite 1.0: Permite manter a empresa em contacto 

com os actuais e potenciais clientes. Pode se criar tantas versões HTML e 

versões texto de cada newsletter e certificar-se de que o número de pessoas 

possível receba as actualizações mais recentes de produtos e ofertas especiais em 

um formato que possam ler facilmente. 
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3.3 Softwares explorados

Durante esta etapa do estágio realizado procurou-se comparar os diferentes softwares de Help 

Desk, a fim de encontrar um que se enquadra nos padrões explicados na secção que se segue -

Eficiência, Estabilidade, Portabilidade, Usabilidade, Grau de Satisfação e Teste de Aceitação.

Assim, instalou-se e analisou-se de forma mais detalhada alguns softwares de Help Desk

como o LBE Desktop Help Desk, ManageEngine ServiceDesk Plus, Fireman Help Desk

Software e TeamViewer. 

Pelo que seguidamente são apresentados, de entre estes softwares, quais foram os escolhidos, 

bem como as descrições, características e demonstrações básicas do funcionamento do 

sistema dos escolhidos.

3.4 Critérios utilizados para a escolha dos softwares adequados

Tipicamente a funcionalidade de um software de Help Desk, segundo (Cohen, 2005), inclui 

administração de telefonemas, acompanhamento de chamados, administração de base de 

conhecimento, resolução de problema, e capacidades de auto atendimento, tais como conversa 

(chat) ao vivo e consulta a banco de dados com as resoluções anteriores de problemas. 

A escolha do software a ser implantado baseou-se nas especificações do autor acima referido 

e tendo em conta alguns dos critérios apontados por (Pfleeger, 2001) apud (Botelho, 2006):

 Eficiência - Este critério de refere à quantidade de esforço e recursos 

necessários para se chegar a um determinado objetivo. Os desvios que o se fez

durante a interação com o programa e a quantidade de erros cometidos podem 

servir para avaliar o nível de eficiência do software. 

 Estabilidade - É a capacidade que o software apresenta de desempenhar suas 

funções sem alterações de comportamento, como por exemplo, momentos com 
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lentidão de processamento ou falhas acompanhadas de mensagens de erro 

inexplicáveis. 

 Portabilidade - É a capacidade que um software tem de ser executado em 

diferentes configurações de hardware ou de sistema operacional. 

 Usabilidade - É a facilidade em utilizar o sistema; está directamente ligada ao 

diálogo do utilizador com a interface. Ser de fácil aprendizagem, permitir 

navegação intuitiva e de memorização facilitada são aspectos que podem ser 

considerados para a aceitação de um nivel considerável de usabilidade. 

 Grau de Satisfação - É empregado para efetuar à medida em que o utilizador 

ficou satisfeito na realização da tarefa almejada. 

3.5 Escolha dos softwares

Partindo desses critérios escolheu-se um software para a gestão do Help Desk, onde o 

operador de Help Desk pode criar cadastros dos seus utilizadores, fazer a gestão das chamadas 

e criar base de conhecimentos entre diversas mais funcionalidades que o software dispõe e um 

software para o acesso remoto ao ambiente de trabalho dos utilizadores, software esse que 

pode ser utilizado em paralelo com o primeiro, a fim de aumentar a produtividade da equipa, 

dado que diminui a necessidade de deslocamento dos técnicos aos postos de trabalho dos 

utilizadores.

Quanto ao LBE Desktop Help Desk, este não foi escolhido porque não apresenta uma 

interface gráfica agradável para a navegação, pelo que foi considerado que não corresponderia 

ao critério de Usabilidade e grau de satisfação.

O ManageEngine ServiceDesk Plus, ao contrário do LBE tem uma interface gráfica bastante 

agradável mas o demasiado grau de detalhes desse software torna-o pouco eficiente para a 

gestão da Universidade em questão.
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3.6 Softwares escolhidos 

A proposta do presente trabalho é a apresentação de uma aplicação de gestão dos serviços de 

TI com o uso de softwares de Help Desk capaz de dar resposta aos propósitos da organização 

em questão. Nesta etapa serão descritas as funcionalidades das aplicações escolhidas, sendo 

estas seleccionadas conforme a sua adaptabilidade à estrutura da Universidade de Cabo 

Verde..

3.6.1 Software de gestão do Sistema Help Desk

3.6.1.1 Fireman Help Desk Software

Este software foi escolhido porque atende a todos os requisitos de um bom software de Help 

Desk (anteriormente especificados) e é completamente adaptável à forma de prestação de 

serviços da UNI-CV. 

3.6.1.2 Descrição do Fireman Help Desk Software

O Fireman Professional permite a gestão de solicitações de serviços, base de conhecimento, 

inventário e detalhes sobre a empresa/utilizador de maneira fácil, simples e intuitiva. Com ele, 

é possível qualificar o atendimento, aumentando a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzindo a 

carga de serviços.5

Características:

 Registo de chamados/incidentes 

 Identificação rápida de soluções 

 Exportação da base de conhecimento através de templates 

                                                
5 http://www.fireman.com.br/fireman-professional acesso em 05 de Outubro de 2009
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 Pesquisa de satisfação: e-mails automáticos podem ser disparados no encerramento do 

chamado 

 Gráficos e relatórios gerados dentro do MS Excel, permitindo grande leque de 

formatações para o documento final 

 Instalação rápida e simples, através de um processo intuitivo e da utilização de 

wizards.

 Cada chamado é administrado a partir de uma única interface – desde sua abertura até 

o encerramento.

 A base de conhecimento administra e mantém suas informações e arquivos 

importantes, além de realizar pesquisa textual.

 Interfaces (Skins) diferentes podem ser aplicadas para uma visualização personalizada.

A demonstração do sistema é apresentada no anexo.

3.6.2 Software de gestão remota 

Para facilitar o trabalho da equipa de Help Desk, uma boa técnica é a utilização de um 

software de gestão remota dos computadores.

A utilização dos softwares de gestão remota não suprime a necessidade de ter um software de 

Help Desk que faz a gestão dos serviços e armazena informações relativamente ao Help Desk

da organização. Esses softwares devem ser utilizados em paralelo como forma de 

complemento e aumento da eficiência da equipa de Help Desk na resolução dos problemas 

técnicos, pois, grande parte dos problemas dos utilizadores podem ser resolvidos através do 

acesso remoto aos seus computadores, de forma a diminuir os desperdícios nos tempos de 

deslocação da equipa aos postos de trabalho dos utilizadores.
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3.6.2.1 TeamViewer 

O software de gestão remoto que se propõe utilizar na UNI-CV é o TeamViewer.

A escolha desse software baseou-se nos mesmos critérios anteriormente definidos -

Eficiência, Estabilidade, Portabilidade, Usabilidade e Grau de Satisfação.

3.6.2.2 Descrição do TeamViewer

O Team Viewer é uma solução para o acesso remoto via Internet que integra varias aplicações 

num único módulo6:

 Controlo remoto dos computadores através da Internet: O TeamViewer é um 

software que permite o comando à distância de computadores (partilha do 

ambiente de trabalho) de forma fácil e interactiva.

 Apresentação à distância e apresentação de produtos: O TeamViewer 

também funciona em sentido contrário, a equipa de Help Desk tem a 

possibilidade de tentar solucionar o problema do utilizador mostrando o ecrã dos

próprios computadores através da Internet. Deste modo, pode-se apresentar as 

soluções do Software, produtos e outras apresentações.

 Transmissão de dados: O TeamViewer tem uma transmissão de dados 

integrada, de forma a poder copiar dados e pastas. A transmissão de dados 

funciona, naturalmente, também através de Firewalls.

Durante os testes efectuados no laboratório de informática e na biblioteca da Universidade, foi 

utilizado cada uma das funcionalidades descritas, pelo que, foi possível comprovar as

características descritas pelo desenvolvedor deste software.

                                                
6 http://www.teamviewer.com/pt/  acesso em 13 de Outubro de 2009
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3.6.2.3 Vantagens da utilização do TeamViewer

TeamViewer é a uma solução para a simples e rápida partilha do desktop: Pode comandar à 

distância o ecrã de um parceiro para garantir o suporte Online, ou para mostrar o ecrã a um 

amigo ou parceiro - tudo sem se preocupar com o Firewalls, endereços IP ou NAT7.

As vantagens da utilização do software de gestão remota dos computadores - TeamViewer são 

estas8:

 Elevado padrão de segurança - O TeamViewer é uma solução para a

manutenção à distância em que as versões comercializadas têm canais de dados 

com Key Exchange e AES (256 Bit) Session Encoding e correspondem assim ao 

padrão de segurança do https/SSL.

 Visualização do estado online - Na lista dos utilizadores é possível ver, quem 

está disponível e consegue-se conectar apenas com um clique do rato.

 Óptimo desempenho - TeamViewer optimiza a qualidade das apresentações e a 

respectiva velocidade, dependendo da ligação à rede. Garantindo um trabalho 

óptimo do LAN até à ligação do modem.

 Suporte sem instalação - O TeamViewer permite a conexão ao computador do 

utilizador sem que seja instalado qualquer software. O utilizador executa 

somente um pequeno programa.

 Utilização sem problemas com Firewalls - Os maiores problemas na utilização 

da manutenção à distância do software são provocados geralmente pelo 

Firewalls, portas bloqueadas e pelos Routers NAT para os endereços IP locais. O 

                                                
7 7 http://www.teamviewer.com/pt/  acesso em 13 de Outubro de 2009

8 http://www.teamviewer.com/pt/  acesso em 13 de Outubro de 2009
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TeamViewer supera essas dificuldades porque podem ser utilizadas mesmo que 

os computadores dos utilizadores tenham Firewalls

 Acesso baseado no navegador - Um dos pacotes do TeamViewer é o 

TeamViewer Web Connector que serve para a gestão remota conectando 

diferentes sistemas.

 Versões gratuitas para o uso não comercial - O TeamViewer disponibilizam

versão gratuita para a utilização não comercial. Para o uso comercial deve ser 

adquirido uma licença.

Como anteriormente dito, foi testado as funcionalidades do TeamViewer no laboratório de 

informática e na biblioteca do Campus do Palmarejo, pelo que comprovou-se as vantagens 

especificadas pelo proprietário do aplicativo.

O funcionamento do TeamViewer foi demonstrado no anexo.
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CAPÍTULO IV

4 Organização do Sistema Help Desk da UNI-CV

Feito o levantamento da situação do Serviço de Suporte Técnico da Universidade de Cabo 

Verde – Campus do Palmarejo antes da implementação dum sistema Help Desk; a pesquisa e 

exploração dos softwares de Help Desk e a selecção do Fireman e do TeamViewer como

sendo os softwares a serem implementados, neste capítulo apresenta-se as tarefas levadas a 

cabo para reorganizar o sistema Help Desk da dita Universidade, dado que esta apresenta 

necessidades reais que podem ser supridas com a criação de um sistema Help Desk bem 

organizado, suportado por um sistema de informação e diferentes ferramentas aplicacionais.

A reestruturação do sistema neste caso implica actuação ao nível dos recursos humanos, das 

infra-estruturas tecnologias e de todo o processo envolvente. 

Pelo que em seguida procede-se à reestruturação do Help Desk da UNI-CV.

4.1 Pré-requisitos 

A UNI-CV necessita investir em algumas ferramentas de Help Desk para implementar um 

sistema de Help Desk fiável. Pelo, que com base nas constatações feitas propõe-se as

seguintes ferramentas:

Ferramentas tecnológicas

Fireman Help Desk Software – O Fireman tem uma Base de Dados central, onde os 

Técnicos da Universidade podem e devem fazer e guardar todas as anotações das chamadas.

Sabendo que esse software tem a capacidade de gerar relatórios e fazer pesquisas sobre dados 

armazenados na base de dado, o Director dos Serviços Técnicos da Universidade poderá 

controlar de melhor forma os serviços dos técnicos, a infra-estrutura tecnológica e os 
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utilizadores do Campus do Palmarejo. Também poderá utilizar a funcionalidade do 

encaminhamento de chamadas do software para encaminhar ou elevar uma chamada para um 

determinado técnico.

a) Ferramenta de resolução dos problemas

 TeamViewer: Os técnicos do Help Desk da Universidade de Cabo Verde podem 

utilizar este software de diagnóstico remoto para ter acesso aos computadores que 

estão na rede da Universidade sem se deslocarem do Departamento de Serviços 

Técnicos, podendo assim solucionar qualquer problema que o utilizador esteja a 

enfrentar.  

A nível dos recursos humanos, de acordo com a entrevista feita ao Director dos Serviços 

Técnicos, a UNI-CV necessita de mais profissionais da área de TI. Pelo que, com base no 

levantamento da situação actual da Universidade, verificou-se a necessidade de recrutamento 

de Técnico de 1º nível (atender as chamadas, registar no software e efectuar atendimento 

remoto se necessário).

4.2 Organização do atendimento 

4.2.1 Método de comunicação com o Help Desk

Uma das maiores falhas de organização constatadas no Serviço de Suportes Técnicos da UNI-

CV tem a ver com a forma como os utilizadores entram em contacto com o respectivo 

Departamento.

Assim é fundamental a criação de meios formais de contacto com o Help Desk não sendo 

permitido quaisquer outros métodos, a não ser que um ou outro utilizador não tenha acesso a 

nenhum desses recursos.



Implantação de Help Desk na UNICV - Campus do Palmarejo: Uma proposta de Organização 2009

51 Dulceneia Furtado

Estes são os meios de acesso que convém disponibilizar aos utilizadores da instituição em 

causa:

 Telefone: vem e poderá continuar a ser o principal meio de contacto entre os 

utilizadores e o serviço de Help Desk da Universidade, visto que a Uni-CV utilizada a 

tecnologia do telefone PABX.

Neste tipo de atendimento os utilizadores podem ligar para os Serviços Técnicos (ST) 

e serem atendidos pelo analista;

 E-mail – sabendo que é utilizado a plataforma Live@EDU pela Universidade de Cabo 

Verde - todos os utilizadores da Universidade tem as suas contas criadas nessa 

plataforma - poderá ser criada uma conta de correio electrónico destinada ao Help 

Desk, ao qual qualquer utilizador terá oportunidade de enviar um email de pedido de 

intervenção quando necessário. 

 Acesso presencial: Algumas vezes, certos utilizadores poderão dirige-se pessoalmente 

ao Departamento de Serviços Técnicos da UNI-CV para tirar dúvidas.

No entanto, convém evitar esta modalidade. Só devem ser aceites algumas excepções 

como é o caso de impossibilidade de utilização dos meios acima descritos.

4.2.2 Meios de atendimento

 Visitas dos técnicos: quando a natureza do problema ultrapassa a capacidade de 

resolução por telefone, ou caso não haja forma de resolver um determinado problema 

através da utilização do software de gestão remota (TeamViewer), os suportes poderão 

ser efectivados de forma presencial.

É de realçar que um dos objectivos da reorganização do Help Desk da UNI-CV

implica a diminuição desse método. Sendo utilizados em raríssimos casos, conforme 

descrito pelos gestores.
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 Utilização do Software TeamViewer – este software anteriormente abordado, poderá 

ser utilizada para o acesso remoto aos computadores dos utilizadores da Universidade.

4.2.3 Dias e Horários de funcionamento do Help Desk

A determinação dos dias e dos horários de actuação do Help Desk do Campus do Palmarejo 

da Universidade de Cabo Verde deve ser estabelecida dentro dos limites do horário de 

funcionamento do Departamento de Suportes Técnicos. 

Para obter melhorias no atendimento pode ser adoptado o método proposto por (Cohen, 2005)

em que o autor propõe que se estabeleça os dias e horários em que é possível acessar o Help 

Desk. 

Partindo deste princípio, a UNICV deve estratificar os horários, quando se trata da resolução 

de pequenos incidentes que não afectam o quotidiano da instituição, como é por exemplo o 

caso da configuração da internet nos portáteis dos utilizadores, o upgrade do Office 2003 para 

o Office 2007, entre outras tarefas. Nestes casos são determinados um horário fixo para a 

prestação desses serviços, e esses horários serão do conhecimento de todos.  

Para as intervenções mais importantes feitas por telefone ou através do acesso remoto, os 

horários de atendimento devem ser os normais de expediente da Universidade.

Quanto aos serviços que requerem a presença dos técnicos de campo, também deverão ser

atendidos no horário normal de expediente e nos dias úteis da semana, de acordo com a 

disponibilidade dos técnicos e o grau de urgência do problema.

Em conformidade com os horários de funcionamento do Departamento de Suportes técnicos 

do Campus do Palmarejo, actualmente o horário propício para os contactos com o Help Desk

da Universidade são estes:

Dias úteis da semana: De Segunda-feira a sexta-feira

Horário de expediente – 08:00 - 11:40 e 14:45-17:40;
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4.3 Organização dos Serviços prestados 

4.3.1 Catálogo de serviços prestados:

O Help Desk da Universidade de Cabo Verde necessita estabelecer os serviços que pretende 

disponibilizar aos seus utilizadores e os que não pretende. Assim como os serviços, também 

são preciso, segundo (Cohen, 2005), estabelecer os prazos para cada Serviço. 

Por isso, Para cada serviço disponibilizado pela equipa de Help Desk é estabelecido um prazo

em que esse serviço é prestado, assim findo esse prazo pode haver reclamação por parte dos 

utilizadores. 

Nesta linha de ideia, elaborou-se uma lista dos serviços que o Help Desk da Universidade de 

Cabo Verde está em condições de prestar aos seus utilizadores e estabeleceu-se um prazo de 

acordo com a urgência do problema e o grau de dificuldades da sua resolução, sem se 

esquecer do “core business” da instituição. Essa lista poderá ser conferida no anexo.

Assenta-se que a lista elaborada deverá ser alterada a qualquer momento que seja 

acrescentada novos serviços ou excluído um serviço que o Help Desk já não pretenda cobrir. 

Quando isto acontece é de notar a importância de levar ao conhecimento do utilizador. 

4.3.2 Definição das prioridades e prazos para cada serviço: 

A definição das prioridades e dos prazos de atendimentos devem ser feitos de acordo com os 

objectivos da organização. Após a estipulação das prioridades e dos prazos é necessário 

analisar a exequibilidade dos mesmos.

De acordo com (Cohen, 2005), as prioridades dos atendimentos são determinadas pelo 

impacto que os problemas podem gerar na organização e pelo grau de urgência do utilizador.

Assim criou-se uma lista dos serviços prestado na UNI-CV e estipulou-se o grau de urgência 

para cada serviço que se enquadram nos padrões definidos - crítica, elevada, média ou baixa. 
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Também estipulou-se aproximadamente o tempo de resolução desses serviços. Aconselha-se a 

disponibilização da lista aos utilizadores. 

Essa lista poderá ser conferida no anexo.

4.4 Desenho do Sistema Help Desk proposto

Apresentou-se uma proposta de organização do sistema Help Desk da UNI-CV em que foi 

delineado um conjunto de medidas a serem levadas a cabo para alcançar os objectivos 

preconizados.

Com a apresentação dessa proposta pretende-se que o sistema funcione da forma como foi 

ilustrado na figura que se segue.
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Ilustração 5 - Esquematização do funcionamento do Sistema de Help Desk Proposto
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4.5 Explicação do sistema proposto

Um determinado utilizador da Universidade de Cabo Verde pode aceder o Help Desk para 

pedir suporte, através dos meios anteriormente estabelecidos: telefone, e-mail ou acesso 

presencial.

O Help Desk - Serviços Técnicos da UNI-CV – por sua vez, ao receber o chamado deve 

efectuar o registo da ocorrência no software Fireman.

Efectuado o registo no Fireman, a qualquer momento, qualquer um dos técnicos dos Serviços 

Técnicos da Universidade poderá consultar o sistema e ver quais as tarefas pendentes; a 

prioridade atribuída para cada uma dessas tarefas; a natureza do problema e o perfil do 

utilizador que pediu suporte. 

Tendo em conta os pedidos pendentes, o técnico poderá atender o utilizador prioritário. 

O técnico poderá resolver o problema de duas formas:

 Se o problema pode ser resolvido através do acesso remoto, o técnico terá a 

possibilidade de utilizar o Software TeamViewer – sendo este um Software de gestão 

remota que permite o controlo total sobre o computador do utilizador.

O teste que se efectuou no laboratório de informática e na biblioteca confirma a eficácia deste 

Software.

 Caso o problema não esteja relacionado com o computador ou ainda este não consiga 

resolve-lo por essa via, um outro método a ser adoptado poderá ser o atendimento

presencial. Este método é comummente utilizado pela Universidade de Cabo Verde –

Campus do Palmarejo. 

Se o problema for resolvido, de seguida, o técnico deve comunicar ao Help Desk que o 

problema foi resolvido, para que este seja encerrado. Doutra forma, ele mesmo poderá aceder 

o Fireman e fazer o encerramento do chamado. As soluções encontradas para cada problema 

devem ser registadas no Fireman, de forma a criar uma base de conhecimentos. Desta 

maneira, a equipe de Help Desk pode realizar pesquisas para avaliar o histórico de 
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atendimento ou identificar soluções adoptadas em casos anteriores, agilizando assim a 

identificação e solução de problemas.

A criação dessa base de conhecimentos (registo de problemas e das respectivas soluções) 

pode trazer grandes vantagens, não só para os técnicos que sempre que necessário poderão 

consulta-la para resolver problemas similares, mas também para o próprio Director dos 

Serviços Técnicos, na medida em que, ao analisar os relatórios do Fireman terá informações 

concretas sobre a rotina diária dos seus técnicos e sobre a capacidade e eficiência de cada um 

deles na resolução dos problemas. Assim, poderá interagir com esses, a fim de identificar 

falhas, necessidades de reajustes e traçar novas metas a serem alcançadas.

Uma outra vantagem da criação dos registos das ocorrências é a identificação do estado de 

cada equipamento, através da consulta do registo histórico referentes a esse mesmo 

equipamento e a identificação do perfil de cada utilizador em relação à utilização das 

tecnologias.

É pertinente referir que quando um técnico não conseguir resolver um problema este deve 

comunicar o Help Desk a fim de aceder o Software Fireman e efectuar a prorrogação

(adiamento da resolução do problema afim de pesquisar as soluções) ou a escalação

(atribuição da tarefa para outro técnico) da chamada. Também poderá ele mesmo aceder o 

software e efectuar essas tarefas.
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5 Conclusão

De acordo com os estudos realizados constatou-se que a implementação de Software de Help 

Desk e de gestão remota na Universidade de Cabo Verde pode trazer melhorias significativas 

na estrutura organizacional do Departamento de Serviços Técnicos. Essas melhorias podem se 

manifestar principalmente a nível da agilização dos tempos de resposta da equipa de Help 

Desk, visto que estes não terão que ocupar-se de questões triviais que poderão ser resolvidos 

pelo técnico de 1º nível (por telefone). 

Outra questão a ser levada em conta é o facto de a Universidade passar a possui informações 

concretas sobre o estado das suas infra-estruturas de TI e da forma como os seus funcionários, 

administradores, estudantes e docentes estão a utilizar a rede e para que fim os utiliza, 

identificando desta forma as necessidades dos utilizadores e as falhas de qualquer elemento da 

infra-estrutura de rede. Com estas informações poderá ser traçado novas metas para o futuro 

da instituição.

A reorganização dos Serviços Técnicos do Campus do Palmarejo da UNI-CV, de forma a 

implementar um efectivo sistema de Help Desk é uma medida desejada principalmente pelo 

pró-reitor de Tecnologias de Informação e Comunicação, pelo Director dos Serviços Técnicos 

da Universidade e por todos os funcionários dos Serviços Técnicos do Campus do Palmarejo. 

Estes, admitindo os benefícios que irá trazer à própria Universidade demonstraram-se 

intencionados a colaborar para a concretização dos propósitos apresentados neste projecto.

Assim, dispuseram-se no fornecimento de qualquer informação necessária durante a fase do 

levantamento da situação actual da instituição em consideração.

A criação de uma estrutura de Help Desk dinâmica poderá trazer vantagens directas tanto para 

a Universidade como para os próprios estudantes do curso de TIC e outras áreas ligadas à 

informática ministrados na organização. Essas vantagens incluem oportunidades de estágio 

para os referidos alunos, notando que, a Universidade poderá aproveita-los para actuar como 

parte integrante da equipa de Help Desk. Quanto à Universidade, este aumentará a quantidade 

de mão-de-obra e consequentemente a produtividade diária.
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5.1 Objectivos iniciais e alcançados

O objectivo inicial deste projecto é criar uma estrutura de Help Desk sólida, organizada e 

eficiente no Campus do Palmarejo da UNI-CV que possam atender às necessidades dos 

Docentes, Estudantes, Funcionários e Administradores e que possam dar suporte ao Academic 

IT. A implantação do Help Desk no Campus do Palmarejo passa por encontrar um bom 

software de Help Desk para ser utilizado no sistema. Assim, espera-se que a implantação e a 

utilização de um aplicativo de Help Desk possam trazer à UNI-CV alguns benefícios como:

 Fornecer um canal de comunicação permanente entre os serviços Técnicos e os 

utilizadores dos serviços informáticos da Universidade;

 Uniformização e sistematização do atendimento de forma a garantir um serviço rápido 

e correcto a todos os utilizadores;

 Velocidade e diminuição do tempo de esclarecimento de dúvidas básicas dos 

utilizadores, através da melhoria na administração do tempo da equipa de Help Desk;

 Manter a UNI-CV focada nos seus objectivos finais e a equipa profissional motivada;

 Procedimentos documentados e normalizados, o que facilitará o fornecimento de 

informações estatísticas que podem servir aos gestores de topo da Universidade.

Esses benefícios ainda não foram atingidos dado que o projecto ainda não foi aprovado 

pela Universidade. Todas as actividades realizadas no estágio foram a título de teste. 

Assim, espera-se que o projecto venha a ser de grande utilidade para a Universidade.

Quanto aos objectivos do estágio que é a ampliação de conhecimentos (especialização) e o 

desenvolvimento de competências técnicas para actuar na área de help Desk, considera-se 

que esses foram atingidos com sucesso, visto que todas as tarefas previamente definidas 

foram cumpridas durante o estágio e acima de tudo, com as pesquisas feitas e as 

actividades realizadas, acréscimos significativos se fizeram notar no nível de 

conhecimento adquirido na área de Help Desk. Crê-se que as habilidades desenvolvidas 
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podem de alguma forma facilitar o ingresso profissional nas empresas que actuam ou 

queiram actuar na área de Help Desk.

5.2 Limitações

A maior limitação encontrada foi na etapa da escolha do software adequado para a gestão do 

Help Desk da UNI-CV, dado à inexperiência nessa área. O que exigiu bastante pesquisa e 

inclusive, recorreu-se a pedidos de opiniões dos Técnicos e gestores da área de Help Desk.

Outras limitações encontradas referem-se à fase da elaboração da proposta de organização do 

Sistema, dado à falta de experiência na área de Help Desk, mas recorrendo a bibliografias de 

autores credíveis e experientes como (Cohen, 2005) que é um especialista que actua desde 

1980 nesta área, essa dificuldade acabou por ser superada.

5.3 Futuros trabalhos 

Durante as pesquisas para a realização deste projecto deparou-se com um tema bastante 

interessante que poderá ser objecto de pesquisa ou desenvolvimento futuro. Trata-se da 

criação de um sistema de Help Desk utilizando uma técnica de Inteligência artificial chamada 

RBC. O raciocínio baseado em casos (RBC)

De acordo com (Matos, Fernandes, & Morira, 2006) o RBC é uma técnica usada para 

encontrar soluções para um novo problema usando soluções adoptadas para problemas 

similares já resolvidos. Neste sistema o especialista alimenta inicialmente a base de dados 

com as perguntas mais frequentes e suas respostas.

O sistema de RBC, segundo (Matos, Fernandes, & Morira, 2006), pode ser utilizado para 

analisar o conteúdo textual, consultar em uma base de dados as questões já aplicadas e 

retornar ao utilizador a pergunta com maior grau de semelhança, com sua respectiva solução.
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Este projecto parece trazer grandes benefícios para qualquer organização, visto que pode ser 

criado um sistema de Help Desk genérico, onde um utilizador qualquer, poderia ter acesso ao 

sistema e esclarecer suas dúvidas, sem a intervenção de uma pessoa específica. 

5.4 Considerações Finais

Durante o período do estágio reconheceu-se que a Universidade de Cabo Verde, ao contrário 

do que se cogitava, tem uma boa capacidade para acolher estagiários. 

Este disponibilizou todos os recursos necessários para a elaboração do presente projecto 

(Largura de Banda da Internet suficiente; gerador para suprir a falta de energia eléctrica em 

alguns momentos, dados e informações necessários, etc.). Sendo assim, achou-se pertinente

referir que o estágio superou as expectativas iniciais. 

Quanto aos imprevistos e dificuldades encontradas durante o curso e principalmente durante a 

realização do presente projecto pode ser considerado a insuficiência de livros da área de 

Tecnologias de Informação e Comunicação nas bibliotecas da Universidade de Cabo Verde. 

Pelo que, a alternativa encontrada foi essencialmente a pesquisa na Internet. Outra dificuldade 

encontrada consiste na falta de regulamento para o trabalho de fim de curso, dado à fase de 

transição de ISE para UNI-CV e ao facto deste curso ser ministrado pela primeira vez nesta 

Universidade.

O plano curricular da Licenciatura efectivada contempla um vasto leque de conhecimentos 

que se mostraram bastante úteis durante o percurso do estágio na medida em que o projecto 

integrou várias ferramentas utilizadas durante as aulas práticas, bem como algumas 

abordagens teóricas referidas na sala de aula.

A título de conclusão exprime-se o desejo de ver o sistema proposto a funcionar no 

quotidiano da Universidade. Com a adopção desse sistema acredita-se que a UNI-CV poderá 

contemplar os benefícios anteriormente anunciados, pelo que só terá a ganhar.
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8 Anexo

8.1 Entrevista

Este questionário tem por objectivo recolher informações sobre a implementação de Help 

Desk na UNI-CV junto ao Director dos serviços Técnicos da Universidade de Cabo Verde.

As perguntas podem ser respondidas de forma directa (marcar um X nos espaços sublinhados) 

ou indirecta (facultar dados).

 Os Serviços de Help Desk estão sempre acessíveis:

Sempre______ Algumas vezes__________ raramente_______ Nunca_______

 Os problemas são resolvidos por telefone:

Sempre______ Algumas vezes__________ raramente_______ Nunca_______

 A maior parte dos problemas são resolvidos no momento da chamada?

Sim___________ Não__________

 O tempo de resposta para os problemas que não são resolvidos no momento da 

chamada é rápido?

Sim _______________ Não________________

 Os pedidos de intervenção dos utilizadores são registados?

Sempre______ Algumas vezes__________ raramente_______ Nunca_______
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Se sim, onde? ______________________________________________________

Existem históricos dos atendimentos e da forma de resolução dos problemas no Campus do 

Palmarejo?

Sim_________ Não_________

 Muitos dos problemas são identificados, diagnosticados e resolvidos antecipadamente 

pela equipa de Help Desk?

Sim__________________ Não_________________

      

 O número de técnicos contratados consegue dar resposta à demanda da instituição?

Sim__________________ Não_________________

 A Universidade necessita de contratar mais técnicos para gerir o sistema (efectuar 

registos no software de Help Desk; controlar a equipa, etc.) e para resolver incidentes 

por telefone e remotamente. 

Sim_________________

Não_________________porque os técnicos tem disponibilidade para efectuar essas tarefas.

 Quem são as pessoas que recebem assistência do Help Desk?
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Alunos _______ Funcionários ____ Administração _________ Docentes _____ 

Outros_____________________________________________________________

 Características dos utilizadores

Confiança na utilização de Tecnologias:

Estudantes: Alta ____ Media____ Baixa____

Administradores: Alta ____ Media____ Baixa____

Docentes: Alta ____ Media____ Baixa____

Funcionários: Alta ____ Media____ Baixa____

 Relativamente às solicitações dos serviços pelos utilizadores, quais são os problemas 

mais frequentes (em %):

Falta de experiencia por parte dos utilizadores______________________________________

Computadores e equipamentos em péssimo estado___________________________________

Falhas na rede________________________________________________________________

Sobrecarga da rede____________________________________________________________

Problemas nas Impressoras_____________________________________________________

Outros (especificar):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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8.2 Organização do Help Desk da UNI-CV

8.2.1 Tabela de prioridades no atendimento aos utilizadores

As prioridades na UNI-CV podem ser classificadas da seguinte forma:

Níveis Prioridade/Definições para os pedidos de Help Desk

Crítica Impacto operacional crítico nos serviços de TI que afecte a Universidade por completo.

Elevada Impede que um número elevado de utilizadores faça o seu serviço num período de tempo útil 

razoável, ou impede um utilizador de efectuar um serviço de Prioridade Elevada no momento.

Média Cria inconveniências a um utilizador ou a um pequeno grupo de utilizadores o que pode impedir 

posteriormente (futuro próximo) a realização de trabalhos importantes.

Baixa Irá contribuir para um ambiente de trabalho e/ou um método mais eficiente a longo prazo.
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8.2.2 Serviços suportados pelo Help Desk da UNI-CV

Abaixo descreve-se os serviços básicos actualmente prestados pelo Help Desk da 

Universidade de Cabo Verde. Nesta lista são definidos as prioridades para cada serviço:

Prioridade Tempo de 

resposta

Hora de 

resolução

Serviços

Crítica <= 30 min <= 6 horas

Falha nas comunicações da rede

Compromisso de segurança (difusão de vírus e outros afins)

Problemas relacionados com aplicações que envolvam 

transacções financeiras urgentes

Elevada <= 1 hora <= 2 dias

Introdução de documentação na intranet (o projecto da criação 

da intranet está em decurso)

Problemas causados pela falha de rede local (falha no acesso a 

programas instalados nos servidores, falha no acesso à 

internet ou ao correio electrónico)

Falha no acesso à conta de utilizador

Serviços e plataformas 

Apoio às Unidades Orgânicas, quando se tratar de problemas 

que afectem o bom funcionamento dos serviços

Média <= 3 horas <=3 dias

Resolução de problemas nos programas que poderão ser 

consultados na tabela do anexo seguinte.

Mau funcionamento de computadores, impressoras e/ou 

monitores

Qualquer tipo de actualização de programas sempre que a 

falha destas actualizações possa prejudicar o serviço

Baixa <= 2 dias
Logo que 

possível

Apoio logístico nas ferramentas do Office

Problemas com a configuração de correio electrónico

Problemas de impressão

Instalação de programas 

Resolução de dúvidas do utilizador

Apoio aos alunos
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8.2.3 Softwares utilizados no Campus do Palmarejo da UNI-CV

Os recursos computacionais que actualmente fazem parte do inventário de softwares da 

empresa são as seguintes:

Nomes de Softwares Versão de Softwares Nomes de Softwares Versão de Softwares

Acronis disk suite Microsoft Outlook Express

Adobe flash player active Microsoft SQL Server 2005

Adobe Photoshop CS2 Microsoft Visual Stúdio 2005

Adobe reader 7.0.9 Mozilla Firefox

Arc map Nero  Ultra Edition 7

Arc view Norton Ghost

Arquivo do winrar Packet tracer 4.1

AutoCAD Premium Soft Navicat 8.0 for MySQL

Avast antivírus Spss

Blue J 2.0.4 Team Viewer 3

Cart map Turbo Pascal 7.0

Dev – C++ beta 9 release 4.9.9.2 USB disk security 5.0.0.44

Easy cleaner Windows Server 2003

Edraw Network Diagrammer 3 Windows XP SP2

Fluke Networks Network 

Inspector

V5.0 WinZip, etc

Google Earth

Jaws PDF Creator

Macromedia Dreamweaver 8

Maph

Math type

Microsoft Internet Explorer

Microsoft office Professional 

Edition

2007
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8.3 Fireman Help Desk Software - Demonstração do Sistema

Na primeira fase da implantação de um sistema Help Desk é preciso preparar o software para 

operar no devido sistema. 

Um planeamento básico é importante para o sucesso da implementação dum sistema Help 

Desk9.

Para isso é necessário antes de mais identificar e definir previamente os Clientes, os 

Utilizadores, as Prioridade e o Motivo:

 CLIENTES em suporte interno são os departamentos ou filiais;

 UTILIZADORES - são as pessoas que o Help Desk da organização suporta.

 PRIORIDADE é algo que depende da:

o Quantidade de utilizadores impactados; 

o Importância do problema para o negócio. É comum usar quatro ou cinco tipos 

de prioridade para definir que chamado é mais importante que outro.

 MOTIVO do chamado regista se o Help Desk recebe mais chamados por dúvidas, 

bugs, falhas de hardware, requisições e tomar medidas proactivas para diminuir tais 

interrupções.

Cadastros Básicos

Para cadastrar novo operador as seguintes tarefas devem ser executadas:

Como observação é importante realçar que no Fireman, CLIENTE é Empresa e 

UTILIZADOR é Pessoa ou utilizador do sistema

1º. Entrar no Fireman Professional e clicar na tecla de função F6 – uma “árvore” de 

cadastros aparece;

                                                
9 http://fireman.sial.com.br/files/fpp/8-passos.pdf acesso em 05 de Outubro de 2009
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Criação de cadastros básicos

2º. No lado direito da janela, pode se pesquisar o item a cadastrar para ver se já existe. 

Em seguida é preciso clicar em operador para adicionar um novo operador. Preencher 

com os dados dos operadores/utilizadores: O campo apelido é automaticamente 

preenchido mas deve ser alterado para facilitar o cadastro em caso de repetição dos 

nomes, em seguida é só gravar.

3º. Para definir a senha de inicio de sessão é necessário clicar em senhas, definir e 

confirmar a nova senha e por último clicar em alterar. Desta forma, é só clicar em ok 

para aceitar a modificação da senha: Ao gravar o sistema indica a senha do novo 

operador, podendo essas senhas serem posteriormente alteradas. 

4º. Assim é lhe dado as permissões para configurar os campos permissões, 

especialidades e grupos: Nos campos permissões são definidos as permissões para 

cada utilizador, de acordo com as politicas definidas pela organização:

No campo grupos define-se os níveis ou as tarefas que o operador/utilizador pode executar. 
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Catálogo de Serviços

Segundo (Cohen, 2005) é preciso definir os serviços que o Help Desk realiza e quais os 

prazos para execução dos mesmos, caso contrário se poderá dar mais importância à troca de 

um papel-de-parede do que a restauração do servidor de e-mails.

De acordo com o mesmo um catálogo de serviços ajuda a equipa de Help Desk a compreender 

melhor o escopo de suas responsabilidades.

Para definir esses serviços é necessário entrar no Fireman Professional e clicar na guia 

CONHECIMENTO, de seguida é só localizar a aba ÁRVORE do lado esquerdo:

O próximo passo é clicar com o botão direito do rato e escolher ADICIONAR PASTA, desta 

forma é possível adicionar quantas pastas forem precisas:

Criação de Catálogo de serviço
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Por exemplo, pode se adicionar uma pasta chamada SOFTWARE. A partir da pasta software 

adicionar subpastas que agrupam os softwares de acordo com os critérios definidos pela 

organização. Pode ser adicionada uma subpasta da pasta Software com o nome Microsoft por 

exemplo e partir da pasta Microsoft criar uma pasta com o nome Office: Sob esta, criar uma 

última pasta com o nome WRITER (editor de textos).

Deve-se seleccionar a PRIORIDADE a sugerir quando um chamado for aberto e classificado 

como SOFTWARE / MICROSOFT / OFFICE / WRITER. 

De seguida deve-se definir as prioridades tendo em conta os critérios pré-estabelecidos. 

Depois, posicionado em WRITER, pode ser adicionado documentos e scripts que ajudem a 

esclarecer as dúvidas dos utilizadores relacionadas ao mesmo. Os campos devem ser 

preenchidos com informações precisas para cada tipo de problema. Assim, pode-se especificar 

o problema e suas possíveis soluções.

Também é possível importar um ficheiro previamente editado com essas especificações em 

vez de editar no próprio fireman. Quando um chamado for aberto ao clicar em ok aparece um 

ficheiro com as informações precisas para resolver determinado problema.

Quando se voltar para aba de REGISTRO pode se notar que os três primeiros níveis (Software 

/ Microsoft / Windows) já estarão apresentados o catálogo de serviços.

Da mesma forma pode-se registar cada serviço que o Help Desk disponibiliza, pelo que os 

serviços que não estiverem registados no sistema não poderão ser exigidos pelos utilizadores.
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Base de Conhecimento

É preciso ter o conhecimento da organização, a área de tecnologia apresenta alta rotatividade 

de funcionários e quanto mais conhecimento explícito estiver no sistema, melhor para todos.10

Pelo que os catálogos de serviços servem para produzir essa base.

A criação da base de conhecimentos depende da criação do catálogo de serviços. Com a 

criação do primeiro o segundo é automaticamente criado.

Criação de base de conhecimento

                                                
10 http://fireman.sial.com.br/files/fpp/8-passos.pdf acesso em 05 de Outubro de 2009
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Níveis de Suporte Técnico

A organização que vai adoptar esse software precisa basicamente de uma secretária que anota 

as ligações ou de técnicos que atendem de imediato para resolver o problema do utilizador.

Os conteúdos da base de conhecimento devem ser usados sempre que um chamado for aberto 

para agilizar o processo da resolução dos problemas. Com o chamado em edição, é possível 

copiar automaticamente a resposta para o campo pergunta/resposta do chamado.

O técnico que soluciona os problemas regista chamados de maneira rápida, inclusive aqueles 

banais:

Clica nos QUICK-CODES no lado direito da tela e preenche automaticamente todo o 

chamado, dispensando a necessidade de qualificar item a item das informações na tela.

Utilização da base de Conhecimento

O operador de Help Desk abre o chamado, clica no botão ESCALAR e pode escolher para 

quem direccionar o chamado.
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Níveis de Suporte Técnico

Dia-a-Dia

É preciso disciplina e um excelente software para trabalhar no dia-a-dia. Registar cada 

incidente, requisição e chamado permitem manter o controlo sobre o andamento dos serviços, 

assim como prover estatísticas de melhoria e análise de problemas.11

Assim, sempre que um utilizador pedir suporte as seguintes tarefas devem ser executadas:

1º - Entrar no Fireman Professional e clique no botão NOVO;

                                                
11 http://fireman.sial.com.br/files/fpp/8-passos.pdf acesso em 05 de Outubro de 2009
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Registo diário dos pedidos de suporte

2º - Quando for digitado alguma informação sobre o utilizador (empresa, apelido, nome ou 

matrícula) e o Fireman localiza todos aqueles no cadastro que atendem tal selecção;

3º - Simplesmente pode-se seleccionar o utilizador correcto e abrir o chamado; 

4º - Nesta fase pode ser qualificado ou pode ser feito o uso dos QUICK-CODES;

5º - Se o problema foi resolvido é só clicar no botão ENCERRAR da caixa GRAVAR; 

6º - No ambiente WEB é ainda mais fácil. O operador de Help Desk pode dar permissão para 

que os próprios utilizadores abram seus chamados no ambiente WEB se a organização optar 

também por essa funcionalidade do fireman. Os utilizadores também podem usar QUICK-

CODES);

7º - Uma outra forma de abrir chamados é também por e-mail, para isso, é preciso configurar 

o Fireman Mail Center de maneira adequada; 

O fireman permite que o analista ou o utilizador possa anexar arquivos ao chamado (imagens 

de erro, mensagens de email, etc.).



Implantação de Help Desk na UNICV - Campus do Palmarejo: Uma proposta de Organização 2009

Dulceneia Furtado

Escalação

Algumas vezes o técnico de primeiro nível não consegue resolver o problema. Nessas 

situações, ele irá precisar de ajuda, ou de técnicos especializados no assunto, ou do seu 

superior hierárquico para alterar uma prioridade, lidar com um utilizador complicado e outras 

tarefas que só o gestor ou o operador do sistema pode decidir.

Com o chamado em edição, o botão de ESCALAR se mostrará activo no rodapé da tela do 

Fireman Professional (algo parecido acontece no ambiente WEB).

Então, é necessário que o operador do Help Desk direccione para alguém (nessas 

circunstâncias deve aproveitar e clique no NOTIFICAR POR EMAIL) e o sistema registará 

tudo, facilitando futuras auditorias de tempo, responsabilidades, etc.

Escalação de chamados
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Encerrar

Esse é o momento mais importante no dia-a-dia do Help Desk duma organização. Para isso, é 

importante contar com ferramentas que auxiliem a garantir a qualidade (e satisfação) dos 

utilizadores e clientes.

1. Ao localizar o menu principal no Fireman Professional é necessário clicar em 

PRINCIPAL / OPÇÕES / GERAL e em PADRÕES e em seguida marcar “notificar 

automaticamente ao gravar o chamado”.

Notificação do encerramento de chamados

2.Para ter informação de como modelar o e-mail a ser enviado é preciso accionar a tecla de 

função F6, em seguida, clicar em MODELOS DE EMAILS, NOTIFICAR, ENCERRADO.

É possível ver várias opções de templates para cada acção no chamado.



Implantação de Help Desk na UNICV - Campus do Palmarejo: Uma proposta de Organização 2009

Dulceneia Furtado

Modelação do email a ser enviado

Posteriormente deve-se aceder à guia CHAMADO / PESQUISA DE SATISFAÇÃO e 

informar a URL onde o utilizador deve visitar para preenchê-la.

Para Reabrir um chamado que já está encerrado basta clicar em ALTERAR. Mas é preciso ter 

permissão para isso.

Para Prorrogar um chamado também é necessário ter permissão. Para quem tem permissão 

para tal é só clicar em PRORROGAR.
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Adiamento dos chamados

Administração

Com a execução dos passos anteriores se espera ter resolvido o quotidiano operacional da 

organização. Feito isto, o próximo passo é fazer a gestão, através da aplicação do método 

referido no enquadramento teórico, o PDCA (Planear – Desenvolver – Controlar – Agir). 

A partir desse método iniciam-se as melhorias de qualidade e incremento de performance da 

estrutura do Help Desk da organização, elevando-o para um outro patamar de atendimento.

O Fireman possui essas funcionalidades e várias outras em seu gerador de relatórios (que 

exporta para PDF, XLS, HTML, JPG e outros formatos) e também em seus gráficos 

(produzidos directamente dentro do MS Excel).
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Criação de gráficos e relatórios

Gerar Relatórios:

Produção de Relatórios
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Exportação de Relatórios para outros formatos

Gerar gráficos:

Produção de gráficos
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8.4 TeamViewer - Demonstração do Sistema

O TeamViewer é um Software que permite a gestão remota do sistema. Apresenta-se a as 

funcionalidades básicas desse software.

Ao estabelecer uma conexão, é possível decidir se se quer comandar o computador dum 

utilizador à distância, se se quer apresentar uma imagem do seu ecrã ou se se prefere somente 

transferir dados. 

Interface do Teamviwer
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Inserir a Password:

Apresentação do ambiente conectado remotamente:
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Pode ser adicionado uma lista dos utilizadores, o que facilita o trabalho em equipa ultra-

rápido. Na lista de parceiros do TeamViewer é possível visualizar os utilizadores que estão 

disponível no momento e os que não estão. Apenas com um clique do rato é possível 

conectar-se.

Quando se inicia a secção, dispõe-se imediatamente de uma lista pessoal de utilizadores, visto 

que a lista é guardada centralmente no servidor.

Este software é adaptável a necessidade da organização. Permite que se o utilizador decida se 

prefere a qualidade ou a velocidade de conexão. Permite o envio de email para convidar 

outras pessoas a conectar no TeamViewer.
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Sumário

		O presente projecto visa contribuir para a resolução do problema dos Serviços Técnicos (ST) da Universidade de Cabo Verde, especificamente o Departamento de Ciências e Tecnologias - Campus de Palmarejo, no que se refere ao atendimento aos utilizadores e suporte à rede. 



Os Serviços Técnicos da Universidade de Cabo Verde actualmente não possuem qualquer sistema de registo, nem das solicitações dos utilizadores nem do histórico dos problemas dos equipamentos. Pelo que, pretende-se analisar e propor um software de Help Desk que sirva para a gestão dos serviços informáticos da referida Universidade. 



Compreende também o objectivo deste projecto propor algumas medidas que visam a reorganização do sistema Help Desk da UNI-CV, de forma a aumentar a produtividade do referido Departamento. 







Como ponto de partida é explicitado o conceito de Help Desk de acordo com o ponto de vista de diversos autores e efectuado um enquadramento teórico sobre Help Desk em geral, apresentando alguns conceitos aqui abordados, a fim de compreender melhor o que vem sendo feito no decorrer do projecto. 



Ainda será efectuado um enquadramento do Help Desk no ambiente universitário, após a apresentação da Universidade e uma breve descrição da sua estrutura, bem como uma descrição resumida dos Serviços Técnicos da UNI-CV, e das necessidades de um serviço de Help Desk moderno e eficiente, assim como uma descrição comparativa e detalhada de alguns softwares com o intuito de saber qual software poderá ser mais eficiente para a Uni-CV. No anexo poderá ser consultado as funcionalidades do software proposto.



Por último é feito uma proposta, onde se apresenta algumas medidas a levar a cabo para reorganizar o sistema Help Desk da UNI-CV.

Para uma melhor compreensão do projecto é feito uma ilustração que representa de forma esquemática o sistema sugerido.
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Notação e Glossário



		TI

		Tecnologia da Informação



		SLA

		Estipulação do Nível de Acordo do Serviço



		DC&T 

		Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade de Cabo Verde também denominada por Campus do Palmarejo.



		Uni-CV

		Universidade de Cabo Verde



		ISE

		Instituto Superior de Educação



		NOSI 

		Núcleo Operacional da Sociedade de Informação 
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		Information Technology (Tecnologias de Informação)



		TIC

		Tecnologias de Informação e Comunicação 



		MSDN-AA 

		(rede de desenvolvimento da Microsoft) Academic Alliance



		PBX 

		Private Branch Exchange (Central Telefónica Particular)



		Web 

		World Wide Web - a parte visual da Internet, onde estão as páginas electrónicas da rede.



		LAN

		Local Area Network (rede local de computadores).



		SSL

		Secure Socket Layer (protocolo desenvolvido pela Netscape que possibilita a transmissão segura de dados na Internet)



		URL

		Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniformes)
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Introdução

O presente projecto, cujo tema recai sobre a implantação do Help Desk na Universidade de Cabo Verde - Campus do Palmarejo, foi elaborado no âmbito do estágio realizado na dita Universidade como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Tecnologia de Informação e Comunicação. 

A natureza do Projecto/Estágio é de carácter essencialmente investigatório. Pelo que, o produto final apresentado no relatório compreende uma proposta que recai sobre a organização do sistema de Help Desk do local onde o estágio foi realizado. Deste modo, elaborou-se um cronograma de forma a evidenciar as actividades do Projecto/Estágio, tendo este decorrido de 01 de Agosto de 2009 a 30 de Outubro de 2009.  



Sendo Help Desk um ponto central de contacto numa organização que disponibiliza suporte aos indivíduos que utilizam tecnologias para executar os seus trabalhos , com este trabalho pretende-se efectuar melhorias nos serviços de Suporte Técnicos do Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade de Cabo Verde, cujo objectivo final é a criação de um sistema de informação desse Departamento e a criação de mecanismos de atendimento rápidos e eficazes aos estudantes, professores, colaboradores e à administração da UNI-CV. 



A implantação do Help Desk na dita Universidade visa a reorganização dos serviços e consequente satisfação dos utilizadores da Universidade através da adopção de medidas modernas e proactivas como a utilização de softwares próprios para a gestão do Help Desk e para a assistência técnica remota; a implementação de novos métodos de atendimento; a criação de diferentes formas de contactar o Help Desk, entre outras medidas. 



As razões que justificam a escolha do tema ora apresentado têm a ver com a constatação da falta de um sistema Help Desk eficaz, que tenha a capacidade de suportar a infra-estrutura tecnológica da UNI-CV e satisfazer às demandas dos seus utilizadores. Notou-se que apesar do esforço da equipa de Suportes Técnicos do Campus de Palmarejo, actualmente não conseguem dar resposta a todos os desafios da Universidade.



A estratégia de implantação dum Help Desk na Universidade de Cabo Verde surgiu com a assinatura de um protocolo de cooperação  entre a Microsoft e a UNI-CV que marca a entrada da Universidade Pública de Cabo Verde para a Alliance Academic da rede de desenvolvimento da Microsoft (MSDN). 



Para além da passagem da Uni-CV a membro da MSDN-AA o acordo rubricado também delineou a implementação da Microsoft IT Academy - um centro de Tecnologias da Informação e Comunicação que irá permitir à Uni-CV oferecer aos seus estudantes o curriculum oficial da Microsoft - e da plataforma integrada de comunicação - [footnoteRef:2]Live @Edu, na Uni-CV, pelo que a Universidade necessita de um sistema de Help Desk bem estruturada para dar assistência a essa academia. [2:  Microsoft Live @Edu - um conjunto de serviços de colaboração e de comunicação, alojada e compartilhada, para estudantes, professores, colaboradores e administração, juntamente com a oferta do Outlook® Live™, um serviço de correio electrónico e o Office Live Workspace, um espaço online de colaboração com documentos do Microsoft Office.
] 




Para aumentar a eficiência do Help Desk da UNI-CV decidiu-se utilizar um software de Help Desk para fazer a gestão do sistema (criar perfil dos utilizadores; definir as prioridades para cada utilizador; criar registo histórico das chamadas dos utilizadores; e criar base de conhecimento contendo informação dos problemas e da forma como os problemas foram resolvidos) e um outro software para o controlo remoto dos computadores da instituição, de forma a diminuir a necessidade de deslocação dos técnicos e agilizar os serviços dos mesmos.

Assim, também compreende o objectivo do projecto escolher esses softwares e fazer a implantação do sistema na Universidade. Deste modo, antes da implantação do projecto é fundamental a exploração de alguns softwares para com base nos resultados obtidos identificar os que têm melhor performance e implementá-los na fase da execução do projecto.



A implementação de um Help Desk deve ser tratado como um processo que sendo transversal à própria infra-estrutura tecnológica da organização, tem na sua intervenção o princípio de providenciar o apoio e a ajuda ao utilizador, a assistência aos equipamentos, aos sistemas de comunicações e de rede, às aplicações de software e, também, em muitos casos nos processos que envolvem os planos de contingência e de continuidade de negócio.   

  






Objectivos 



Objectivos gerais

Analisar a viabilidade da utilização de softwares de Help Desk na UNI-CV e propor um sistema Help Desk que responde às necessidades básicas da organização.



Objectivos específicos

A implementação deste projecto visa atingir efectivamente os seguintes objectivos: 

· Facilitar o serviço dos técnicos da DC&T através do uso de software de Help Desk, uma vez que poderá reduzir as deslocações dos mesmos, podendo exercer as suas funções remotamente.

· Criar um registo de todos os problemas da rede e das solicitações dos utilizadores da referida instituição para que nenhuma solicitação de intervenção seja esquecida ou negligenciada.

· Criar um registo histórico da resolução dos problemas dos equipamentos e de todos os recursos da rede a fim de agilizar a resolução de problemas similares, detectar a origem dos problemas e evitar problemas futuros.

·  Criar um Help Desk capaz de dar resposta aos novos desafios da Universidade como é o caso de dar assistência técnica aos estudantes, professores, colaboradores e administração no que tange à utilização do Microsoft Live @Edu e do IT Academic. 




Metodologia do trabalho

A escolha das técnicas a utilizar foi determinada pela natureza deste projecto, pois visa a resolução de problemas concretos duma organização, desempenhando um papel activo e actuando para encontrar soluções viáveis. As técnicas utilizadas foram estas: 

· Pesquisa bibliográfica e documental

· Análise da situação da Universidade

· Entrevista 

· Observação

· Análise de ferramentas 

· Selecção e avaliação de alguns softwares

· Escolha de dois softwares 

· Parametrização e configuração dos softwares escolhidos.

Fez igualmente parte do processo do desenvolvimento do presente trabalho: 

· Instalação e configuração de softwares

· Organização do sistema

· Desenho da estrutura final do Sistema






Estrutura do trabalho

Este projecto é composto por 3 capítulos. Na sequência é mostrada a ordem dos mesmos e uma breve descrição do conteúdo destes. 

O projecto se inicia com a parte introdutória. Ressaltando a proposta do mesmo, seus objectivos, metodologias, as áreas de conhecimento envolvidas e a forma como se encontra estruturada.

O primeiro capítulo sendo a efectiva revisão bibliográfica, descreve os principais conceitos relacionados ao Help Desk. Mostrando os Fundamentos Conceituais de um Sistema de Help Desk, os tipos de atendimentos mais comuns, os Componentes básicos de um sistema Help Desk e as Vantagem que um sistema Help Desk pode trazer à organização 

É a partir desta etapa que é feito o levantamento de requisitos para dar inicio à implementação do projecto, analisando-se o ambiente organizacional, verificando vulnerabilidades, fazendo-se pesquisas com utilizadores e a equipa de Help Desk e verificando os resultados obtidos. 



O segundo capítulo é dedicado primeiramente a apresentação em termos históricos, organizacional e estrutural da instituição ao qual o projecto se direcciona. Enquadra o objectivo de, após o levantamento da situação actual dos serviços de Suporte técnicos da UNI-CV através de um estudo de caso estar concluído, Planear as actividades a realizar durante o período do estágio



O terceiro capítulo faz referência aos Software de Help Desk. O principal objectivo deste capítulo é conhecer em termos gerais os softwares de Help Desk existentes, com o intuito final de seleccionar alguns (os que melhor se enquadram na realidade da instituição em causa) a serem explorados de forma pormenorizada e a partir das constatações feitas, escolher e propor os softwares a serem implantados no sistema de Help Desk da Universidade de Cabo Verde. Assim, primeiramente este capítulo contempla uma lista de Softwares Open sources e outra dos comerciais e a descrição dos mesmos. Em seguida é contemplado as funcionalidades básicas dos Softwares eleitos. 



No último capítulo serão previamente determinados a forma como o Help Desk deverá funcionar na prática, tendo em vista os utilizadores, a equipa, as ferramentas necessárias e a integração destas na estrutura de rede da Universidade, os serviços suportados pelo Help Desk e o funcionamento do sistema propriamente.



Feito isto, é projectado a estrutura final do Help Desk. 



O fecho do trabalho acontece com a conclusão, onde são feitas as considerações finais, como imprevistos e dificuldades encontradas, assim como propostas de futuros trabalhos. 

Ainda são citadas as referências bibliográficas: relação completa dos trabalhos académicos, livros, revistas, artigos e sites consultados para realizar este trabalho e os anexos do documento, onde estão inseridos as entrevistas feitas, a fim de fazer o levantamento de alguns dados e informações úteis para o projecto, entre outros documentos.






CAPÍTULO I 

Help Desk



Fundamentos Conceituais de um sistema Help Desk

A compreensão de determinados conceitos relacionados com o tema abordado neste projecto é de extrema importância para que se possa ter um melhor entendimento de tudo o que será tratado, é nesse âmbito que se seguem alguns conceitos importantes que pode ajudar a compreender melhor o sistema de Help Desk.

Help Desk

“Órgão ou departamento de suporte em que os utilizadores de tecnologia podem acessar para obter esclarecimentos de dúvidas.” [footnoteRef:3] [3:  http://www.babylon.com/  [consultado a 08 de Setembro de 2009]
] 


Help Desk

“Serviço de assistência técnica que se dirige tanto aos utilizadores internos das infra-estruturas informáticas da empresa (Help Desk interno), como à clientela exterior (Help Desk externo). É um dos domínios de aplicação dos call center. Gere os pedidos com níveis de tratamento, dependendo do know-how necessário para responder às situações. É uma das funções possíveis de uma ferramenta de CRM.”[footnoteRef:4] [4:  http://www.babylon.com/ [consultado a 08 de Setembro de 2009]
] 


 

Tendo em conta (Mendes, 2006) passa-se a apresentar alguns conceitos contextualizados no ambiente de Help Desk: 

· Pedidos de Suporte - Representam as solicitações dos utilizadores para os quais o sistema de Help Desk oferece atendimento. Um Pedido de Suporte pode representar um problema na execução de uma determinada tarefa, como também uma solicitação de serviço, por exemplo:   

· Instalação de software 

· Alteração de posição de uma extensão telefónica  



· Classificações de pedidos de suporte - Os pedidos de suporte recebem uma classificação que determina as classes de problemas e de solicitações, produtos em uso pelo utilizador, etc. Em conjunto com a classificação correcta de um pedido de suporte, os técnicos podem adicionar notas sobre a sua resolução.  



·  Status - A um pedido de suporte é associado um status que pode caracterizar diversos aspectos relacionados ao seu atendimento – o status “Normal” pode indicar que o chamado deve ser atendido sem qualquer urgência sobre os demais, um status “Retorno” pode indicar aos analistas que o atendimento a este pedido de suporte depende de um retorno ao cliente para o prosseguimento dos serviços, etc.  



· Tipo de pedidos de suporte - A cada pedido de suporte é associado um tipo. Entre eles tem-se por exemplo: 

· Correctivo: correcção a ser feita 

· Dúvida: dúvida do Utilizador a ser esclarecida

· Instalação: problemas de instalação

· Preventivo: prevenção para impedir que ocorra algum dano

  

· Cliente - Utilizador que contacta os analistas para a abertura de um pedido de suporte. Os analistas podem ser os Analistas de Suporte, Atendedores e Técnicos do Help Desk. Os responsáveis pelo atendimento a um pedido de suporte são chamados de analistas. Desta forma, atendedores, técnicos e analistas são tratados de maneira única. Um pedido de suporte sempre está sob responsabilidade de um analista. A troca de responsabilidades sobre um pedido de suporte é denominada de roteamento.  



· Perfis - Os atributos e os direitos estabelecidos colectivamente podem ser associados a um perfil. Todos os analistas ou utilizadores associados a um perfil herdam estes direitos e atributos.



· Eventos - Eventos são rotinas associadas aos pedidos de suporte que estão em um determinado status. Estas rotinas podem enviar notificações para o analista responsável pelo pedido de suporte ou, até mesmo, alterar o status actual do pedido de suporte (escalonamento). Os eventos são disparados quando um determinado tempo relacionado ao pedido de suporte é atingido – por exemplo, quatro horas após a abertura do pedido de suporte.



· Escalonamento - Troca automática de status de um pedido de suporte que represente uma mudança na prioridade de atendimento a este chamado. O escalonamento é executado através do disparar de um evento associado a um chamado.  



· Tempo de Resposta - É o intervalo de tempo decorrido entre a notificação de um problema (abertura do pedido de suporte) e o primeiro contacto do Help Desk com o Utilizador. Pode também ser medido pela diferença entre a abertura do pedido de suporte e o início efectivo do atendimento ao utilizador.  



· Tempo de Resolução - É o tempo necessário para a execução dos serviços de atendimento. Em geral, é medido pela diferença entre o tempo de resposta e o término do atendimento (fecho do pedido de suporte).  



· SLA (Service Level Agreement) - SLAs representam classes de utilizadores, equipamentos e situações que devem ser considerados de uma maneira diferenciada. A cada utilizador ou equipamento, são associados critérios para determinar os tempos de atendimento. Ao abrir um pedido de intervenção, o analista será informado sobre os prazos para o atendimento daquela chamada, respeitando as políticas negociadas.  



· Acções - Procedimentos a serem tomados pelo analista para a resolução de um pedido de suporte.



· Especialistas - Especialistas podem ser associados a todos os níveis da classificação hierárquica. É considerado especialista para um pedido de suporte, aquele que estiver associado ao nível mais específico da classificação dada ao pedido de suporte.



· Recursos - São recursos computacionais que não fazem parte do inventário de hardware e software. Podem ser considerados recursos: softwares corporativos, servidores de impressão, e-mail, etc.





Tipo de atendimentos mais comuns



Os serviços de Help Desk servem-se de diferentes tecnologias e métodos, pelo que cabe a cada organização de acordo com as suas possibilidades e necessidades escolher quais pretende utilizar para a realização das tarefas da equipa de Help Desk.  

Abaixo são apresentadas aquelas mais comuns e que estão presentes na maioria dos casos. (Mello, 2006): 



· Telefone - O Suporte por telefone tem sido a forma mais utilizada devido às suas características de tempo real, no qual o solicitando recebe um atendimento imediato, resolvendo, na maioria das vezes, os casos mais simples.



· E-Mail - Tecnologia já bastante difundida e atinge o principal objectivo que é responder de forma documentada às dúvidas e solicitações geradas pelo utilizador/cliente. 



· Mensagens Instantâneas – CHAT - Tecnologia ainda nova, mas que já possui bastantes sócios devido ao seu alto grau de prática, economia e velocidade na comunicação. 



· VOIP (Voz sobre IP) - Outra tecnologia nova e que tem sido bastante difundida também pelo seu alto grau de prática, agilidade e principalmente pela economia. Softwares como SKYPE utilizam tecnologias VOIP. Limitação de banda de Internet e equipamentos obsoletos são os principais contrapontos deste recurso.



· Visita ao Cliente - Recurso muito oneroso tanto para o cliente quanto para equipa de suporte pois o tempo gasto com deslocamento e todo o seu custo, são proibitivos e utilizados somente quando os demais recursos forem ineficientes.



· Fórum - Utilizado de maneira simples entre clientes que possuem este tipo de recurso. Percebe-se uma boa utilização naqueles fóruns abertos na qual os utilizadores possuem bons conhecimentos dos assuntos abordados e procuram o recurso para discutir ou buscar soluções alternativas às suas necessidades. 



Componentes básicos de um sistema Help Desk



 Segundo (Cavalari & Costa, 2004), o termo Help-Desk pode ser utilizado tanto para o sistema em si quanto para a ferramenta de software utilizada por este. Tendo em conta este, Um sistema Help-Desk, é composto por três componentes básicos que a seguir são descritos:



· Software (ferramenta) - Controla o inventário tecnológico da empresa, revelando a repetição de problemas, os tempos médios de atendimento, as soluções para as áreas mais demandantes e a identificação da necessidade de formação; 



· Equipa – actua em dois níveis: o campo e a retaguarda. A equipa de campo faz o atendimento aos problemas, podendo soluciona-los quando possível ou accionar fornecedores internos e externos. A equipa de retaguarda é accionada quando um problema técnico supera a capacidade de resolução da equipa de campo. Os analistas de suporte de fornecedores funcionam como uma terceira camada e podem ser requisitados pela equipa de retaguarda. Estes, recebem o problema identificado e mapeado; 



· Metodologia de serviço – contempla o posicionamento do sistema Help-Desk junto aos utilizadores, determinando quais são as estratégias de acção diante de determinado problema, apresentando os indicadores de desempenho e identificando novas oportunidades em um processo de melhoria contínua. 



Vantagem de sistema Help Desk



O Sistema de Help Desk trás inúmeras vantagens que Contribuem para o melhor controlo e gestão dos atendimentos. 

Segundo , O sistema de Help Desk oferece algumas vantagens para a empresa como:

· Partilha do conhecimento dentro da organização 

· Redução do treino necessário para a equipa técnica

· Possibilidade para especialista se dedicar aos problemas difíceis

· Aumento da qualidade do atendimento



Outros benefícios que as ferramentas de Help Desk podem trazer para as organizações são as seguintes[footnoteRef:5]:  [5:  http://www.qi.inf.br/hd34.htm [consultado a 02 de Setembro de 2009]] 


· Atendimento imediato;

· Autonomia de Pessoal e do utilizador;

· Retenção do Conhecimento;

· Disponibilidade do conhecimento mesmo durante a ausência de um técnico ou especialista, reduzindo o tempo final de atendimento;

· Desenvolvimento de diferentes bases de conhecimento para diferentes áreas de negócios e diferentes assuntos por área;



Gestão da qualidade dos serviços prestados pelo Help Desk



Tendo em conta (Mello, 2006) a importância de conseguir medir o tempo gasto com cada interrupção ocasionada pelo cliente é considerada uma importante informação estratégica. 

A aplicação do ciclo do PDCA, que o autor define basicamente como um método de gestão, constituído de uma série de actividades com objectivo de melhoramento contínuo, pode ser uma forma de controlar e organizar o Help Desk.

A seguir é ilustrado o ciclo de gestão da qualidade:



Ilustração 2 - Ciclo do PDCA - Planear, Desenvolver, Testar e Agir

Fonte: 

De acordo com  o ciclo do PDCA é permanente, ao passo que conclui a última fase, retorna à primeira para continuar o aprimoramento do processo.

Assim pode-se concluir que o PDCA pode ser eficiente no aperfeiçoamento dos serviços de Help Desk caso seja utilizado com todo o rigor que requer.






CAPÍTULO II 

Universidade de Cabo Verde: TIC e Help Desk



Este capítulo é dedicado à análise da situação actual dos serviços técnicos do Campus do Palmarejo. 

Logo, enquadra fazer uma breve apresentação do local onde foi efectuado o estágio (UNI-CV), cujo projecto se destina. 

Após a apresentação da Universidade, é delineado um conjunto de actividades a levar a cabo durante o período do estágio para atingir a finalidade do projecto. 



Apresentação da Universidade de Cabo Verde



A Universidade de Cabo-Verde, adiante abreviadamente designada por Uni-CV, é um estabelecimento público de ensino superior. A Uni-CV tem a sua sede na cidade da Praia, podendo criar estruturas e formas de representação em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

A missão da UNI-CV é capacitar a nação cabo-verdiana para participar nas cadeias internacionais de formação de valor, de modo a captar recursos necessários ao seu desenvolvimento económico, social, cultural, científico e tecnológico.



Antes da criação da Universidade de Cabo Verde várias foram as etapas percorridas:  

Em 1979, dava-se o primeiro passo rumo a implantação do Ensino Superior, criando-se o CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SECUNDÁRIO 



Em 1984, foi formalmente criado o CENTRO DE FORMAÇÃO NÁUTICA. 



Em 1986, através do departamento de formação do INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA (INIDA) dava-se o inicio à formação de quadros do Ministério da Agricultura. 



A partir de 1991/92, através de uma iniciativa privada com o apoio do Estado e da Cooperação com o Instituto Politécnico de Lisboa iniciava-se dois cursos, nas áreas de Contabilidade e Gestão e Marketing. 



A intensificação da procura do ensino superior seguido de novas exigências de uma sociedade mais reivindicadora levou a algumas transformações:

· A Escola de Formação de Professores em Instituto Superior de Educação, 1995;

· O Centro de Formação Náutica em Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar, 1996;

· A conversão do curso de contabilidade em Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, 1997

A reconversão do INIA (Instituto Nacional de Investigação Agrária) em INIDA (Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário), em 1993. (Lopes J. M., 2007)



Em 2004 foi criada através do Decreto-lei nº 31/2004, a Comissão Nacional para a Instalação da  Universidade de Cabo Verde (CNI-UNI-CV). 

Em 21 de Novembro de 2006, instala-se, realmente a UNIVERSIDADE DE CABO VERDE visando contribuir de uma forma decisiva  para o desenvolvimento durável de CABO VERDE nos domínios cientifico, tecnológico, económico, social e cultural. (Lopes J. M., 2007)



Organograma da Universidade de Cabo Verde





Ilustração 3 - Organigrama da Uni-CV

Fonte: / Universidade de Cabo Verde



Infra-estrutura das TIC da UNI-CV



O Help Desk tem no seu âmbito de actuação o princípio de providenciar o apoio e a ajuda ao utilizador, a assistência aos equipamentos, aos sistemas de comunicações e de rede e às aplicações de software.

As informações sobre os recursos tecnológicos da empresa ajuda a agilizar o serviço da equipa de Help Desk porque ao conhecer os equipamentos e softwares existentes na organização poderão prover-se de melhor forma para dar suporte quando necessário. 

É nesta linha de ideia que se reconheceu a necessidade de fazer o levantamento dos recursos de hardware e de software do Campus do Palmarejo. 



Hardware



As informações sobre os tipos marca e modelo dos equipamentos é uma das peças fundamentais para o conhecimento e gestão do Help Desk.



Relativamente aos recursos Hardwares da Universidade, foi feito um inventário em que consta que o Campus do Palmarejo possui actualmente 274 (duzentos e setenta e quatro) computadores e praticamente todos ligados à rede. Além dos computadores, também possui 11 (onze) impressoras e destes, 5 (cinco) estão na rede. 

Quanto aos outros equipamentos de rede, há um total de 12 (doze) Switches, 2 (dois) routers, 1 (um) modem, 3 (três) servidores, 4 (quatro) access point e 24 (vinte e quatro) réguas.

A Forma como estes recursos estão organizados poderá ser consultada na figura 3 seguinte.



Software



Quanto aos softwares e sistemas Operacionais, também fez-se um levantamento onde se pode averiguar a padronização do uso dos produtos da Microsoft na Universidade.  

 Os aplicativos utilizados nos diferentes laboratórios de informática depende da natureza das aulas ali administradas. 

A lista dos softwares utilizados durante o período que se efectivou o estágio encontra-se inserida no anexo.



Estrutura da rede do Campus do Palmarejo da UNI-CV



A equipa de Help Desk precisa conhecer a estrutura da rede da Universidade a fim de identificar e localizar os equipamentos, os Departamentos e as pessoas suportadas pelo Help Desk, de forma a facilitar e agilizar a resolução dos problemas. 

A figura 3 representa em termos arquitecturais a Infra-estrutura Tecnológica do Campus do Palmarejo.
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Ilustração 4 - Estrutura da rede actual da UNI-CV



Fonte:  adaptado

Apresentação do Projecto / Estágio

O presente projecto foi criado no âmbito do estágio de fim de curso realizado na Universidade de Cabo Verde, cujas datas e actividades desenvolvidas poderão ser conferidas no cronograma a seguir apresentados. 

A aplicabilidade deste projecto contempla sobretudo a modernizar do sistema Help Desk da UNI-CV. Pelo que, essencialmente é identificada as falhas e necessidades de melhoria na Universidade e de seguida é apresentada soluções concretas que visam colmatar essas falhas. 

O objectivo da apresentação da proposta de reorganização do sistema Help Desk da UNI-CV é aumentar a produtividade do Departamento dos Serviços Técnicos da dita Universidade e consequentemente a satisfação dos utilizadores.   



Abordagem Metodológica

Para a concretização deste projecto, os trabalhos foram realizados em etapas distintas. 

As abordagens metodológicas adoptadas foram as que se seguem: 

· Pesquisas e análises bibliográficas

· Análise da situação actual do Help Desk na Universidade

· Instalação e exploração de alguns softwares de Help Desk 

· Escolha dos softwares adequados;

· Parametrização e configuração do software escolhido 

· Proposta de organização do sistema de Help Desk da Uni-CV





Cronograma das actividades do Projecto / Estágio

O cronograma de actividades mostra uma lista das tarefas levadas a cabo, desde o inicio do estágio até a fase da conclusão do presente projecto. Essas actividades foram previamente definidas com o intuito de apresentar à Universidade de Cabo Verde um produto final, que é a melhoria no funcionamento do sistema de Help Desk da mesma.





Ilustração 5 - Cronograma das actividades do Projecto/Estágio



Seguidamente são desenvolvidos de uma forma detalhada as actividades representadas no cronograma. 



Pesquisa Bibliográfica 

Foi efectuado uma pesquisa bibliográfica cujo objectivo foi entender o conceito do Help Desk, os tipos de atendimentos mais comuns, as terminologias adequadas e seus respectivos significados. 

O que se pretende nesta etapa do projecto é essencialmente compreender do que se trata um Help Desk e como funciona na prática um sistema Help Desk. 



 Nesta fase também foi feita a recolha de informação sobre a melhor forma de implementar um sistema Help Desk numa organização, tendo em conta o ponto de vista de alguns autores experientes nessa área, o que veio a ser muito útil no último capítulo. 

O resultado do levantamento bibliográfico pode ser verificado essencialmente no primeiro capítulo.

Análise da situação actual do Help Desk na Universidade

Foi feito um estudo de caso cujo objectivo final é apresentar informações precisas sobre a situação actual das Tecnologias de Informação e Comunicação e do Help Desk do Campus do Palmarejo, de modo a identificar a necessidade ou não de implantação de Help Desk na UNI-CV.



Pelo que para além da observação directa do funcionamento dos Serviços Técnicos, outros métodos utilizados para o levantamento das informações foi uma entrevista dirigido ao Director dos serviços Técnicos da UNI-CV (consultar as questões no anexo), bem como algumas perguntas informais aos técnicos que dão suporte aos utilizadores.

Os resultados obtidos são apresentados ainda neste capítulo. 



Instalação e exploração de alguns softwares de Help Desk

Esta fase do estágio foi dedicada à experiência e familiarização com os diversos softwares de Help Desk existentes. O objectivo final da análise desses softwares é a aquisição de informação e conhecimentos necessários para na fase subsequente decidir-se por um determinado software. 

Nesta etapa foi pesquisado na internet uma lista dos softwares de Help Desk (Open Sources e Comerciais/proprietários) e foi descrito resumidamente cada um deles. 



Em seguida, a título de teste, fez-se o download e a instalação no computador dos softwares LBE Desktop Help Desk, ManageEngine ServiceDesk Plus, Fireman Help Desk Software (a versão demo deste software por não ser gratuito) e TeamViewer (software para o acesso remoto). O objectivo nesta fase é explorar de forma minuciosa qual desses softwares têm maior capacidade em dar respostas à necessidade da Universidade. 



Convém referir que neste trabalho apenas será abordado os softwares escolhidos, não correspondendo o objectivo do projecto, por motivos de exaustão, descrever os outros softwares explorados.

No terceiro capítulo estão apresentadas de forma detalhada os resultados desta actividade realizada.



Escolha dos softwares adequados

Nesta fase do projecto fez-se essencialmente a selecção dos softwares propostos para serem implementados na Universidade de Cabo Verde. Pelo que se concluiu que aquele que melhor se adapta ao sistema que se quer implantar é o Fireman Help Desk Software e o TeamViewer.

Estas escolhas se baseiam em critérios mencionados no projecto.



A tarefa referente à escolha desses dois softwares e a explicação da razão que levou à sua escolha estão expostas ainda no terceiro capítulo.

Parametrização e configuração dos softwares escolhidos

Depois de escolhido o software Fireman Help Desk e TeamViewer, é apresentado de forma detalhada o funcionamento básico, as descrições e toda a informação necessária sobre os sistemas proposto. 



Nesta etapa, com a permissão do tutor do estágio (o Director dos Serviços Técnicos da UNI-CV) foi feito uma experiência prática com o Software TeamViewer no laboratório de informática e na biblioteca do Campus do Palmarejo. O teste consiste em tentar remotamente estabelecer a conectividade e o controlo total sobre alguns computadores. O TeamViewer foi instalado nesses computadores, a fim de verificar a viabilidade da sua implementação e a necessidade de reajustes na própria infra-estrutura de TI do Campus de Palmarejo. O resultado do teste foi satisfatório visto que se conseguiu manter o controlo total sobre esses computadores, efectivando assim a tarefa a qual o software foi destinado.



Quanto ao Software Fireman Help Desk, sabendo que não é gratuito, optou-se por instalar uma versão Demo do sistema no computador pessoal e simulou-se a sua utilização nas diversas situações do quotidiano do Serviço Técnico. 

Efectuou-se alguns registos referentes ao cadastro de utilizadores, à criação de Catálogo de Serviços entre outras tarefas que estão demonstradas no anexo. 

O objectivo é apresentar através da demonstração das funcionalidades do sistema, que este software se adequa perfeitamente à estrutura organizacional da UNI-CV, diminuindo desta forma o receio da Universidade em adquirir um software desconhecido que poderá não ter a qualidade desejada.   



A tarefa que diz respeito à parametrização e configuração do Fireman e do TeamViewer também está descrita no terceiro capítulo.





Proposta de organização do sistema de Help Desk da Uni-CV

Nesta fase do estágio, tendo adquirido já alguma base de conhecimento na área de Help Desk, procurou-se apresentar um conjunto de medidas concretas que visam a reorganização do Help Desk do Campus do Palmarejo. Essas medidas foram propostas tendo em conta as necessidades reais da Universidade, isto porque na etapa anterior do estágio, foi feito o levantamento e a análise da situação do Help Desk no Campus do Palmarejo.

 

A proposta de organização de um sistema de Help Desk para a Uni-CV é apresentada no quarto capítulo. 



Ferramentas utilizadas 

O projecto foi desenvolvido basicamente com o auxílio das ferramentas: 

Microsoft Office Project 2007 - é um aplicativo do Office que serve para planear, controlar e gerir projectos. Pelo que foi utilizado para a elaboração do cronograma do projecto.

Microsoft Office Visio 2007 – é um aplicativo do Office que serve para criar desenhos estruturados. Esta ferramenta foi utilizada para o desenho da estrutura de rede do Campus do Palmarejo da UNI-CV.



Sucede-se a demonstração dos resultados obtidos na fase do estudo da situação actual do Help Desk no Campus do Palmarejo.






Situação Actual dos Serviços de Suporte Técnicos da UNI-CV

Nesta etapa do estágio realizado procurou-se fazer o acompanhamento do funcionamento dos serviços de Suporte técnicos do Campus do Palmarejo cujo objectivo primordial foi detectar as falhas na organização do sistema e proceder, assim, à sua reestruturação de forma a obter como produto final um sistema de Help Desk consistente e com um padrão de organização satisfatório.  

Em seguida passa-se a apresentar a situação da UNI-CV – Campus do Palmarejo no que se refere à prestação de serviços de TI.



O Serviço de Suportes Técnicos (ST) do Campus de Palmarejo

O serviço de atendimento aos utilizadores disponibilizado pelo sector informático da Uni-CV tem como objectivo principal dar apoio aos problemas de informática, a grupo de utilizadores pertencentes a Uni-CV nomeadamente alunos, professores e funcionários e Administração. Essa equipa é composta essencialmente por quatro funcionários e um Director dos Serviços Técnicos da UNI-CV, responsável directo pela coordenação do Departamento de Serviços Técnicos do Campus do Palmarejo.

No que se refere ao atendimento aos utilizadores, o telefone é o único meio utilizado para os pedidos de intervenções, deste modo, quando os utilizadores tiverem algum problema dentro da organização, telefonam para os Serviços Técnicos (ST), onde as equipas de suporte estão sempre disponíveis, por sua vez a dirigirem-se de imediato para o departamento que solicitou o apoio a fim de tentar resolver o problema. Caso o problema não for resolvido de imediato, é levado para o departamento de informática, para a resolução do problema em conjunto. 

Pelo que pode-se verificar que o Help Desk do departamento de Ciências e Tecnologias é tradicional.

O gestor deste sistema defende a utilização de um sistema de Help Desk proactivo na Uni-CV, isto é, um sistema de Help Desk que procura antecipar os problemas antes de acontecerem. As evidências comprovam que levando em consideração os seus propósitos há falhas, pois, muitas vezes os problemas depois de ter acontecido demora vários dias para ser resolvido, e os sistema fica vários dias sem funcionar. 



Equipa de suportes Técnicos do Campus do Palmarejo

O sistema de Help Desk do Departamento de Ciências e Tecnologias do Campus do Palmarejo, é constituído por cinco elementos destacados abaixo: 

· Um Director dos Serviços Técnicos da Universidade de Cabo Verde (ST) - coordenador geral desse Departamento;

· Quatro funcionários formados em Tecnologias de Informação e Comunicação;



Director dos Serviços Técnicos da UNI-CV – técnico qualificado que controla toda a equipa e o departamento de informática. É ele que gere o sistema e zela para o bom funcionamento do mesmo.

Funcionários – As tarefas dos funcionários não foram divididos por área de intervenção, pelo que cada técnico pode actuar em qualquer área. Desde que não ultrapasse as suas habilidades, cada um pode executar qualquer tarefa.

O objectivo da equipa de Help Desk é não só dar suporte aos problemas de informática, mas também ensinar os utilizadores a resolver os problemas básicos de forma a não resolverem o mesmo problema diversas vezes.



Utilizadores dos recursos tecnológicos da instituição

A Universidade de Cabo Verde possui aproximadamente um total de 500 alunos, 50 professores e 37 funcionários a utilizarem a rede local diariamente. Dentre os quais funcionários, docentes, alunos, Dirigentes do Campus do Palmarejo e Presidentes.



Os técnicos de suporte preocupam em conhecer utilizadores, sabendo qual a sua função dentro da organização, a que departamento pertence e outras informações relevantes que possa lhe ajudar na resolução de problema de forma pormenorizada. A Universidade procura fornecer bons equipamentos aos utilizadores para facilitar os seus trabalhos diários visto que muitos não têm grande experiência na utilização das tecnologias, principalmente os funcionários.



O tipo de Help Desk utilizado é Help Desk interno, pois a equipa de atendimento e o gerente da operação ficam situados na própria instituição. A equipa técnica fica disponível na instituição ou nas subordinações do cliente para realizarem o atendimento próximo aos utilizadores final.



Tipo de chamada mais comum na UNI-CV

Os utilizadores da UNI-CV solicitam chamadas de diferentes espécies de acordo a natureza do problema:

· Incidentes – quando ocorre qualquer ocorrência que não faz parte do acontecimento normal do serviço que causa interrupção ou má qualidade do serviço os utilizadores da Universidade procuram a ajuda dos técnicos de suporte. Esses atendimentos normalmente sempre são feitos através da deslocação de técnicos; 

· Dúvida – solicitação de serviço para esclarecimento de dúvida, algumas vezes os técnicos utilizam o telefone como meio de intervenção, prestando alguns esclarecimentos para os utilizadores mais experientes. 

· Solicitação – Os utilizadores solicitam serviço (Ex. instalação de um aplicativo). A instalação de novos aplicativos é muito solicitada pelos professores da Universidades, sobretudo os das áreas de TI visto que muitas vezes constituem um material essencial de trabalho.   



Procedimento da equipa de Suportes Técnicos do Campus de Palmarejo

 A equipa de Help Desk realiza as seguintes tarefas na execução das suas actividades:

· Atende as ligações feitas pelos utilizadores dos serviços de informática da instituição;

· Raramente registam num formulário os pedidos de intervenção;

· Identificam a disponibilidade de cada técnico e encarregam um determinado técnico para o atendimento do serviço solicitado (normalmente são designados pelo Director dos Serviços Técnicos da UNI-CV);  

· Classificam e dão prioridade a acidente mais crítica de acordo com as suas próprias apreciações ou com a ordem do Director;

· Deslocam-se ao local onde foram solicitados as intervenções



Levantamentos dos problemas relativamente ao Suporte Técnico

O sistema de Help Desk do Campus de Palmarejo da UNI-CV não adopta nenhuma estrutura, não tem nenhuma ferramenta de acesso remoto, os problemas são resolvidos deslocando directamente ao gabinete dos utilizadores.

Não existe nenhum software para gerir o serviço de Help Desk, tudo é administrado a partir de um formulário onde é anotado o problema, o departamento que colocou o problema, a data. Através do formulário conseguem saber a quantidade de problemas resolvidas num dia. Os formulários muitas vezes não são preenchidos por negligência ou por motivos de falta de tempo por parte dos técnicos que para além de atender o telefone tem que efectuar as intervenções. É de realçar que esses formulários não são arquivados. 

Não existe qualquer registo das ligações feitas pelos utilizadores dos serviços de informática da instituição, nem da forma como os problemas foram resolvidos;

Quando os técnicos não estão presentes, os utilizadores tem que efectuar novas chamadas porque não tem como registar os seus pedidos de intervenção a não ser através do tradicional método de “deixar recados”com algum funcionário que atenda o telefone no momento;  

Os chamados normalmente são atendidos de momento, caso haja possibilidades, no caso de não houver técnicos disponíveis, essas intervenções são agendados para mais tarde ou para outro dia.

Os utilizadores umas vezes apontam os seus problemas, outras, numa relação cordial ou autoritária, simplesmente pedem aos técnicos que se desloquem até eles a fim de resolverem esses problemas, pelo que se torna um pouco difícil definir as prioridades para cada utilizador e de acordo com a natureza dos problemas. Assim, acidente mais críticas podem ser resolvidos com menos urgência do que, por exemplo, pedidos de intervenções dos gestores de topo da Universidade. 


















CAPÍTULO III 

Softwares de Help Desk

Software de Help Desk é definido por (Cohen, 2005) como sendo um aplicativo de administração poderosa para coordenar e automatizar muitas actividades do ambiente de suporte de uma organização.  

Após a análise da situação actual da Universidade de Cabo Verde no que se refere às Tecnologias de Informação e Comunicação, nesta fase do estágio cabe determinar quais os softwares melhor se enquadram às reais necessidades da UNI-CV. 

Por isso, efectuou-se uma pesquisa nos locais Web alusiva aos diversos softwares de Help Desk existentes. A fim de evidenciar a realização dessa actividade no estágio, apresentou-se uma lista dos softwares Open Sources e outra dos softwares comerciais e as devidas descrições.

Ainda nesta fase analisou-se a adaptabilidade de diferentes Softwares de Help Desk, cuja demonstração do Software escolhido será posteriormente neste capítulo apresentado.

Assim, este capítulo ainda compreende a justificação dos critérios utilizados para a escolha dos softwares a implementar na Universidade.



Software de Help Desk: Open Sources

O termo Inglês - Open Source – traduz se por código aberto. Um software com o código aberto pode ser executado, copiado, distribuído, modificado e aperfeiçoado por todos seus utilizadores.



Sendo assim, estão alistados algumas soluções de software de Help Desk para a gestão de serviços de TI nas organizações, bem como as suas localizações na Web (URL). De seguida é apontado as características desses softwares e quais os objectivos a serem alcançados com a sua utilização.

		Software open sources

		URL



		Astres

		http://sourceforge.net/projects/astres/



		BATTS

		http://www.xisp.net/batts/



		BugTracker.NET

		http://www.ifdefined.com/bugtrackernet.html



		Bugzilla

		http://www.bugzilla.org/



		DITrack

		http://www.ditrack.org/



		eTicket Support

		http://www.eticketsupport.com/



		Eventum

		http://eventum.mysql.org/wiki/index.php/Main_Page



		Help Desk Issue Manager

		http://Help Desk.centralmanclc.com/



		Help Desk Lite

		http://www.Help Desklite.com/



		Help Desk Reloaded

		http://www.Help Deskreloaded.com/



		Information Resource Manager

		http://irm.stackworks.net/



		Liberum Help Desk

		http://www.liberum.org/



		OcoMon – PHP

		http://sourceforge.net/projects/ocomonphp/



		One or Zero

		http://www.oneorzero.com/



		OpenCSM

		http://www.opencsm.org/



		OS Ticket

		http://www.osticket.com/



		OTRS

		http://otrs.org/



		PhpBugTracker

		http://phpbt.sourceforge.net/



		Request Tracker

		http://www.bestpractical.com/rt/



		Roundup

		http://roundup.sourceforge.net/



		Savane

		https://gna.org/projects/savane



		Sinergia

		http://sinergia.sourceforge.net/



		SiT! Support Incident Tracker

		http://sitracker.sourceforge.net/



		Slick Ticket

		http://slick-ticket.com/



		Subissue

		http://subissue.tigris.org/



		TeamViewer

		http://www.teamviewer.com/pt/download/index.aspx



		Trouble Ticket Express

		http://www.troubleticketexpress.com/



		ZwikiTracker

		http://zwiki.org/ZwikiTracker





Tabela 1 - Software de Help Desk Open Sources



3.1.1. Descrição dos Softwares open sources

De acordo com os proprietários de cada software indicado na tabela, cuja fonte está disponível na coluna URL, apresenta-se de uma forma resumida as características dos mesmos:

 

· Astres: Uma ferramenta Help Desk baseada em PHP, com traduções em Inglês e Francês.

 

· BATTS: Software de Help Desk open source. Este software utiliza linha de comando (Linux/Unix). Inclui uma interface de e-mail completa para clientes. 



· BugTracker.NET: Este Software inclui uma utilidade de captura de ecrã que permite capturar uma screenshot, anotá-la e postá-la, com apenas alguns poucos clicks. 



· Bugzilla: Um sistema de software baseado em Perl que pode também ser usado para suporte Help Desk. É usado pela Mozilla Foundation, criadores da FireFox. 



· DITrack: software e sistema de registo de chamadas. Actualmente existe apenas uma interface de linha de comandos.



· eTicket Support: Sistema de registo de chamadas com suporte electrónico baseado em PHP. 



· Eventum: Um pacote de software Help Desk open source dos criadores da base de dados MySQL. Este software é baseado em PHP e usa a base de dados do MySQL. 



· Help Desk Lite: Um pacote de software de Help Desk muito simples para rastreamento básico de conteúdo. Ele fornece duas grandes funções, rastreamento de serviços de registo de chamadas e tarefa de operador. 



· Help Desk Reloaded: Um sistema de software de Help Desk baseado em PHP. As características chaves desse sistema incluem as prioridades no que diz respeito ao registo de chamadas de problemas técnicos, o apoio aos clientes e a pesquisa.



· Help Desk Issue Manager: Ferramenta de software Help Desk Open source. Este software pode ser executado em PHP ou em PostgreSQL.  



· Information Resource Manager: (Gerente de Recurso de Informação)
IRM é um Help Desk baseado em PHP. Projectado para gerir os Departamentos de TI.  



· Liberum Help Desk: Pacote de software Help Desk baseado em Web escrito em ASP e VBScript. Requer-se Microsoft SQL Server ou Access. Roteamento automático de casos, actualização de e-mail, e relatório.



· One or Zero: Pacote de software Help Desk open source optimizado para tarefas orientada a Help Desk.  



· OpenCSM: Uma solução de Help Desk open source com uma componente de telefonia. 



· OS Ticket: OS Ticket é um sistema projectado para ser fácil de configurar e usar. É escrito principalmente em PHP.



· OTRS: Um sistema de registo de chamadas de problemas e de rastrear chamadas telefónicas e emails. Concebido para permitir suporte, vendas, pré-vendas, facturação, TI interno, e Help Desk para operar num sistema. OTRS é código aberto sob GPL e é escrito em Perl.

 

· OcoMon – PHP: O Ocomon é um sistema de Help Desk voltado para a gestão de chamados de suporte e controlo integrado de inventário para equipamentos de informática. Possui controlo de SLAs e Prioridades de atendimento e está em constante evolução.



· phpBugTracker: Um software rastreador de bug baseado em Web. O design focaliza em separar a apresentação, aplicação, e as camadas da base de dados tornando a personalização mais fácil.



· Request Tracker: RT é uma ferramenta de rastreamento de senhas open source. A sua interface primária é e-mail com uma Web por trás para administradores. RT tem estado sob desenvolvimento desde 1996. 



· Roundup: Um simples sistema de rastreamento de conteúdo com linha de comando, interfaces de Web e e-mail. Também inclui muitos outros módulos tais como listas todo e rastreamento de liderança de vendas. 



· Savane: Savane é um sistema de hosting Libre Software baseado em Web. Inclui rastreamento de conteúdo, gestão de membros de projecto por funções e manutenção de contas individuais. 



· Sinergia: Sinergia é um Framework open source para criar aplicações Help Desk personalizada escrita em C#. NET 3.0. 



· SiT! Support Incident Tracker: SLA atende sistema de rastreamento de apoio de incidentes, PHP/MySQL. 



· Slick Ticket: Sistema de registo de chamadas baseado em ASP com suporte para SQL Server e Active Directory. 



· Subissue: Usa a Subversão da versão do sistema de controlo para armazenar conteúdos no repositório de códigos do software. Usa a subversão cliente, mas uma interface baseada em Web está em progresso. 



· TeamViewer: O TeamViewer estabelece a ligação a qualquer computador ou servidor em todo o mundo em apenas alguns segundos. Um administrador pode comandar o computador dum utilizador à distância como se estivesse sentado à frente do mesmo. 



· Trouble Ticket Express: Sistema de Help Desk GCI baseada em Web. Suporta o MySQL e o Microsoft SQL Server 



· ZwikiTracker: Cada registo de chamadas neste sistema é uma página wiki. Deve integrar com uma Zwiki para funcionar.






Softwares comerciais ou proprietários

A utilização dos softwares indicados na tabela não é gratuita pelo que a sua aquisição implica a compra da licença. 

		Softwares comerciais/ proprietários

		URL 



		Advanced Help Desk Software 2.10

		http://script.wareseeker.com/download/advanced-help-desk-software-2.10.rar/30ae5e92e3



		Close fit Help Desk support software

		http://script.wareseeker.com/download/close-fit-help-desk-support-software.rar/30b5d35a2f



		Fireman Help Desk Software

		http://fireman.com.br/node/38



		Help Desk Deluxe

		http://script.wareseeker.com/download/help-desk-deluxe.rar/30c077b475



		Help Desk Pilot - Help Desk & Customer Service Software 4.3.0

		http://script.wareseeker.com/download/Help Desk-pilot-help-desk-customer-service-software-4.3.0.rar/30b2e43b3d



		Help Desk Script

		http://script.wareseeker.com/download/help-desk-script.rar/30c0757451



		HelpSpot

		http://www.helpspot.com/



		iSupport : Help Desk & support ticketing 1.8

		http://script.wareseeker.com/download/isupport-help-desk-support-ticketing-1.8.rar/30c074243c



		LBE Desktop Helpdesk

		http://pt.softpicks.net/software/Produtividade/Aplicacoes/LBE-Desktop-Helpdesk_pt-259.htm



		Polar Help Desk

		http://script.wareseeker.com/download/polar-help-desk.rar/574



		V-Desk Newsletter System Lite 1.0 

		http://script.wareseeker.com/download/v-desk-newsletter-system-lite-1.0.rar/30c4168e62



		ServiceDesk Plus

		www.manageengine.com





Tabela 2 - Softwares de Help Desk Comerciais ou proprietários



Descrição dos Softwares Comerciais

De acordo com os proprietários dos referidos softwares, em seguida descreve-se suscintamente as caracteristicas de cada um:



· Advanced Help Desk Software 2.10: Este software foi criado para proporcionar uma ajuda profissional à gestão das empresas orientadas para serviços. utiliza tecnologias avançadas como AJAX e SQL Server 2008. Projectado para combinar até os mais rigorosos padrões Web 2.0. 



· Close fit Help Desk support software: Close Support é uma suite de aplicativos que funcionam em conjunto para facilitar a organização na gestão das operação de suporte técnico. Este software permite o aumento da eficacia e do controlo do Help Desk. 



· Help Desk Deluxe: Este script ajuda a criar um site profissional, ao oferecer serviços de suporte profissional de Help Desk. Este serviço tem por objectivo aumentar a fidelização e satisfação dos clientes. 



· Help Desk Pilot - Help Desk & Customer Service Software 4.3.0: Disponível em duas edições gratuito e comercial, Help Desk Pilot converte e-mails de clientes em registo de chamadas e cada id de e-mail como um Departamento. Adiciona membros de apoio para um Departamento. Cada registo de chamadas é agrupado por respostas e cada actividade é monitorizada. 



· Help Desk Script: Com este script pode-se possuir um sistema de Help Desk baseado em registo de chamadas que permite gerir completamente e responder a perguntas dos clientes de forma rápida e fácil.



· HelpSpot: Uma ferramenta Help Desk baseada em PHP que usa a base de dados MySQL ou PostgreSQL.

· iSupport : Help Desk & support ticketing 1.8: Este sistema inclui suporte de registo de chamadas, um sistema de base de conhecimento (com comentários) e recursos de apoio à conversão do registo de chamadas. 



· LBE Desktop Helpdesk:Sistema de helpdesk fácil de usar e adaptável à organização na medida em que ajuda a controlar todas as operações de HelpDesk sem forçar a mudança das estruturas de trabalho da empresa.

O Software de helpdesk de LBE ajuda a administrar e controlar a operação de helpdesk, sem forçar mudar a estrutura da empresa.



· Polar Help Desk: Solução baseada em Web que ajuda a organizar o Departamento de Suporte, com suas características como gestão de incidentes, base de conhecimentos, integração de e-mail, relatórios e interface amigável. Como um valor acrescentado à solução de Help Desk, o software facilita a organização para a distribuição e entrega de serviços de apoio, tanto para funcionários e clientes externos, mantendo o controlo centralizado. 



· ServiceDesk Plus: Software de Help-Desk web-based (100% web) que ajuda a gerenciar todas as suas comunicações a partir de um ponto central. Oferece uma gestão integrada de solicitações (Incidentes), gestão de ativos, Gestão de Mudanças, Gestão de Problemas, Contratos, Modulo de Compras e Base de Conhecimento.



· V-Desk Newsletter System Lite 1.0: Permite manter a empresa em contacto com os actuais e potenciais clientes. Pode se criar tantas versões HTML e versões texto de cada newsletter e certificar-se de que o número de pessoas possível receba as actualizações mais recentes de produtos e ofertas especiais em um formato que possam ler facilmente. 




Softwares explorados

Durante esta etapa do estágio realizado procurou-se comparar os diferentes softwares de Help Desk, a fim de encontrar um que se enquadra nos padrões explicados na secção que se segue - Eficiência, Estabilidade, Portabilidade, Usabilidade, Grau de Satisfação e Teste de Aceitação.

 Assim, instalou-se e analisou-se de forma mais detalhada alguns softwares de Help Desk como o LBE Desktop Help Desk, ManageEngine ServiceDesk Plus, Fireman Help Desk Software e TeamViewer. 

Pelo que seguidamente são apresentados, de entre estes softwares, quais foram os escolhidos, bem como as descrições, características e demonstrações básicas do funcionamento do sistema dos escolhidos.



Critérios utilizados para a escolha dos softwares adequados

 Tipicamente a funcionalidade de um software de Help Desk, segundo (Cohen, 2005), inclui administração de telefonemas, acompanhamento de chamados, administração de base de conhecimento, resolução de problema, e capacidades de auto atendimento, tais como conversa (chat) ao vivo e consulta a banco de dados com as resoluções anteriores de problemas. 

A escolha do software a ser implantado baseou-se nas especificações do autor acima referido e tendo em conta alguns dos critérios apontados por (Pfleeger, 2001) apud (Botelho, 2006):

· Eficiência - Este critério de refere à quantidade de esforço e recursos necessários para se chegar a um determinado objetivo. Os desvios que o se fez durante a interação com o programa e a quantidade de erros cometidos podem servir para avaliar o nível de eficiência do software. 



· Estabilidade - É a capacidade que o software apresenta de desempenhar suas funções sem alterações de comportamento, como por exemplo, momentos com lentidão de processamento ou falhas acompanhadas de mensagens de erro inexplicáveis. 



· Portabilidade - É a capacidade que um software tem de ser executado em diferentes configurações de hardware ou de sistema operacional. 



· Usabilidade - É a facilidade em utilizar o sistema; está directamente ligada ao diálogo do utilizador com a interface. Ser de fácil aprendizagem, permitir navegação intuitiva e de memorização facilitada são aspectos que podem ser considerados para a aceitação de um nivel considerável de usabilidade. 



· Grau de Satisfação - É empregado para efetuar à medida em que o utilizador ficou satisfeito na realização da tarefa almejada. 



Escolha dos softwares

Partindo desses critérios escolheu-se um software para a gestão do Help Desk, onde o operador de Help Desk pode criar cadastros dos seus utilizadores, fazer a gestão das chamadas e criar base de conhecimentos entre diversas mais funcionalidades que o software dispõe e um software para o acesso remoto ao ambiente de trabalho dos utilizadores, software esse que pode ser utilizado em paralelo com o primeiro, a fim de aumentar a produtividade da equipa, dado que diminui a necessidade de deslocamento dos técnicos aos postos de trabalho dos utilizadores. 



Quanto ao LBE Desktop Help Desk, este não foi escolhido porque não apresenta uma interface gráfica agradável para a navegação, pelo que foi considerado que não corresponderia ao critério de Usabilidade e grau de satisfação.



O ManageEngine ServiceDesk Plus, ao contrário do LBE tem uma interface gráfica bastante agradável mas o demasiado grau de detalhes desse software torna-o pouco eficiente para a gestão da Universidade em questão.



Softwares escolhidos 

 A proposta do presente trabalho é a apresentação de uma aplicação de gestão dos serviços de TI com o uso de softwares de Help Desk capaz de dar resposta aos propósitos da organização em questão. Nesta etapa serão descritas as funcionalidades das aplicações escolhidas, sendo estas seleccionadas conforme a sua adaptabilidade à estrutura da Universidade de Cabo Verde..



Software de gestão do Sistema Help Desk



Fireman Help Desk Software

Este software foi escolhido porque atende a todos os requisitos de um bom software de Help Desk (anteriormente especificados) e é completamente adaptável à forma de prestação de serviços da UNI-CV. 



Descrição do Fireman Help Desk Software

O Fireman Professional permite a gestão de solicitações de serviços, base de conhecimento, inventário e detalhes sobre a empresa/utilizador de maneira fácil, simples e intuitiva. Com ele, é possível qualificar o atendimento, aumentando a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzindo a carga de serviços.[footnoteRef:6] [6:  http://www.fireman.com.br/fireman-professional acesso em 05 de Outubro de 2009] 




Características:



· Registo de chamados/incidentes 

· Identificação rápida de soluções 

· Exportação da base de conhecimento através de templates 

· Pesquisa de satisfação: e-mails automáticos podem ser disparados no encerramento do chamado 

· Gráficos e relatórios gerados dentro do MS Excel, permitindo grande leque de formatações para o documento final 

· Instalação rápida e simples, através de um processo intuitivo e da utilização de wizards.

· Cada chamado é administrado a partir de uma única interface – desde sua abertura até o encerramento.

· A base de conhecimento administra e mantém suas informações e arquivos importantes, além de realizar pesquisa textual.

· Interfaces (Skins) diferentes podem ser aplicadas para uma visualização personalizada.



A demonstração do sistema é apresentada no anexo.



Software de gestão remota 

Para facilitar o trabalho da equipa de Help Desk, uma boa técnica é a utilização de um software de gestão remota dos computadores.

A utilização dos softwares de gestão remota não suprime a necessidade de ter um software de Help Desk que faz a gestão dos serviços e armazena informações relativamente ao Help Desk da organização. Esses softwares devem ser utilizados em paralelo como forma de complemento e aumento da eficiência da equipa de Help Desk na resolução dos problemas técnicos, pois, grande parte dos problemas dos utilizadores podem ser resolvidos através do acesso remoto aos seus computadores, de forma a diminuir os desperdícios nos tempos de deslocação da equipa aos postos de trabalho dos utilizadores.



TeamViewer 

O software de gestão remoto que se propõe utilizar na UNI-CV é o TeamViewer.

A escolha desse software baseou-se nos mesmos critérios anteriormente definidos - Eficiência, Estabilidade, Portabilidade, Usabilidade e Grau de Satisfação.



Descrição do TeamViewer

O Team Viewer é uma solução para o acesso remoto via Internet que integra varias aplicações num único módulo[footnoteRef:7]: [7:  http://www.teamviewer.com/pt/  acesso em 13 de Outubro de 2009
] 


· Controlo remoto dos computadores através da Internet: O TeamViewer é um software que permite o comando à distância de computadores (partilha do ambiente de trabalho) de forma fácil e interactiva.



· Apresentação à distância e apresentação de produtos: O TeamViewer também funciona em sentido contrário, a equipa de Help Desk tem a possibilidade de tentar solucionar o problema do utilizador mostrando o ecrã dos próprios computadores através da Internet. Deste modo, pode-se apresentar as soluções do Software, produtos e outras apresentações.



· Transmissão de dados: O TeamViewer tem uma transmissão de dados integrada, de forma a poder copiar dados e pastas. A transmissão de dados funciona, naturalmente, também através de Firewalls.



Durante os testes efectuados no laboratório de informática e na biblioteca da Universidade, foi utilizado cada uma das funcionalidades descritas, pelo que, foi possível comprovar as características descritas pelo desenvolvedor deste software.

Vantagens da utilização do TeamViewer

TeamViewer é a uma solução para a simples e rápida partilha do desktop: Pode comandar à distância o ecrã de um parceiro para garantir o suporte Online, ou para mostrar o ecrã a um amigo ou parceiro - tudo sem se preocupar com o Firewalls, endereços IP ou NAT[footnoteRef:8]. [8:   http://www.teamviewer.com/pt/  acesso em 13 de Outubro de 2009
] 


As vantagens da utilização do software de gestão remota dos computadores - TeamViewer são estas[footnoteRef:9]: [9:  http://www.teamviewer.com/pt/  acesso em 13 de Outubro de 2009] 


· Elevado padrão de segurança - O TeamViewer é uma solução para a manutenção à distância em que as versões comercializadas têm canais de dados com Key Exchange e AES (256 Bit) Session Encoding e correspondem assim ao padrão de segurança do https/SSL.



· Visualização do estado online - Na lista dos utilizadores é possível ver, quem está disponível e consegue-se conectar apenas com um clique do rato.



· Óptimo desempenho - TeamViewer optimiza a qualidade das apresentações e a respectiva velocidade, dependendo da ligação à rede. Garantindo um trabalho óptimo do LAN até à ligação do modem.



· Suporte sem instalação - O TeamViewer permite a conexão ao computador do utilizador sem que seja instalado qualquer software. O utilizador executa somente um pequeno programa.



· Utilização sem problemas com Firewalls - Os maiores problemas na utilização da manutenção à distância do software são provocados geralmente pelo Firewalls, portas bloqueadas e pelos Routers NAT para os endereços IP locais. O TeamViewer supera essas dificuldades porque podem ser utilizadas mesmo que os computadores dos utilizadores tenham Firewalls



· Acesso baseado no navegador - Um dos pacotes do TeamViewer é o TeamViewer Web Connector que serve para a gestão remota conectando diferentes sistemas.



· Versões gratuitas para o uso não comercial - O TeamViewer disponibilizam versão gratuita para a utilização não comercial. Para o uso comercial deve ser adquirido uma licença.



Como anteriormente dito, foi testado as funcionalidades do TeamViewer no laboratório de informática e na biblioteca do Campus do Palmarejo, pelo que comprovou-se as vantagens especificadas pelo proprietário do aplicativo.



O funcionamento do TeamViewer foi demonstrado no anexo.










CAPÍTULO IV 

Organização do Sistema Help Desk da UNI-CV

Feito o levantamento da situação do Serviço de Suporte Técnico da Universidade de Cabo Verde – Campus do Palmarejo antes da implementação dum sistema Help Desk; a pesquisa e exploração dos softwares de Help Desk e a selecção do Fireman e do TeamViewer como sendo os softwares a serem implementados, neste capítulo apresenta-se as tarefas levadas a cabo para reorganizar o sistema Help Desk da dita Universidade, dado que esta apresenta necessidades reais que podem ser supridas com a criação de um sistema Help Desk bem organizado, suportado por um sistema de informação e diferentes ferramentas aplicacionais.



A reestruturação do sistema neste caso implica actuação ao nível dos recursos humanos, das infra-estruturas tecnologias e de todo o processo envolvente. 



Pelo que em seguida procede-se à reestruturação do Help Desk da UNI-CV.



Pré-requisitos 

A UNI-CV necessita investir em algumas ferramentas de Help Desk para implementar um sistema de Help Desk fiável. Pelo, que com base nas constatações feitas propõe-se as seguintes ferramentas: 

Ferramentas tecnológicas

Fireman Help Desk Software – O Fireman tem uma Base de Dados central, onde os Técnicos da Universidade podem e devem fazer e guardar todas as anotações das chamadas. 

Sabendo que esse software tem a capacidade de gerar relatórios e fazer pesquisas sobre dados armazenados na base de dado, o Director dos Serviços Técnicos da Universidade poderá controlar de melhor forma os serviços dos técnicos, a infra-estrutura tecnológica e os utilizadores do Campus do Palmarejo. Também poderá utilizar a funcionalidade do encaminhamento de chamadas do software para encaminhar ou elevar uma chamada para um determinado técnico.

a) Ferramenta de resolução dos problemas



· TeamViewer: Os técnicos do Help Desk da Universidade de Cabo Verde podem utilizar este software de diagnóstico remoto para ter acesso aos computadores que estão na rede da Universidade sem se deslocarem do Departamento de Serviços Técnicos, podendo assim solucionar qualquer problema que o utilizador esteja a enfrentar.  



A nível dos recursos humanos, de acordo com a entrevista feita ao Director dos Serviços Técnicos, a UNI-CV necessita de mais profissionais da área de TI. Pelo que, com base no levantamento da situação actual da Universidade, verificou-se a necessidade de recrutamento de Técnico de 1º nível (atender as chamadas, registar no software e efectuar atendimento remoto se necessário). 



Organização do atendimento 



Método de comunicação com o Help Desk 

Uma das maiores falhas de organização constatadas no Serviço de Suportes Técnicos da UNI-CV tem a ver com a forma como os utilizadores entram em contacto com o respectivo Departamento.



Assim é fundamental a criação de meios formais de contacto com o Help Desk não sendo permitido quaisquer outros métodos, a não ser que um ou outro utilizador não tenha acesso a nenhum desses recursos.



Estes são os meios de acesso que convém disponibilizar aos utilizadores da instituição em causa:



· Telefone: vem e poderá continuar a ser o principal meio de contacto entre os utilizadores e o serviço de Help Desk da Universidade, visto que a Uni-CV utilizada a tecnologia do telefone PABX.

 Neste tipo de atendimento os utilizadores podem ligar para os Serviços Técnicos (ST) e serem atendidos pelo analista;



· E-mail – sabendo que é utilizado a plataforma Live@EDU pela Universidade de Cabo Verde - todos os utilizadores da Universidade tem as suas contas criadas nessa plataforma - poderá ser criada uma conta de correio electrónico destinada ao Help Desk, ao qual qualquer utilizador terá oportunidade de enviar um email de pedido de intervenção quando necessário. 



· Acesso presencial: Algumas vezes, certos utilizadores poderão dirige-se pessoalmente ao Departamento de Serviços Técnicos da UNI-CV para tirar dúvidas.

No entanto, convém evitar esta modalidade. Só devem ser aceites algumas excepções como é o caso de impossibilidade de utilização dos meios acima descritos.



Meios de atendimento

· Visitas dos técnicos: quando a natureza do problema ultrapassa a capacidade de resolução por telefone, ou caso não haja forma de resolver um determinado problema através da utilização do software de gestão remota (TeamViewer), os suportes poderão ser efectivados de forma presencial.



É de realçar que um dos objectivos da reorganização do Help Desk da UNI-CV implica a diminuição desse método. Sendo utilizados em raríssimos casos, conforme descrito pelos gestores.



· Utilização do Software TeamViewer – este software anteriormente abordado, poderá ser utilizada para o acesso remoto aos computadores dos utilizadores da Universidade. 



Dias e Horários de funcionamento do Help Desk

A determinação dos dias e dos horários de actuação do Help Desk do Campus do Palmarejo da Universidade de Cabo Verde deve ser estabelecida dentro dos limites do horário de funcionamento do Departamento de Suportes Técnicos. 

Para obter melhorias no atendimento pode ser adoptado o método proposto por  em que o autor propõe que se estabeleça os dias e horários em que é possível acessar o Help Desk. 

Partindo deste princípio, a UNICV deve estratificar os horários, quando se trata da resolução de pequenos incidentes que não afectam o quotidiano da instituição, como é por exemplo o caso da configuração da internet nos portáteis dos utilizadores, o upgrade do Office 2003 para o Office 2007, entre outras tarefas. Nestes casos são determinados um horário fixo para a prestação desses serviços, e esses horários serão do conhecimento de todos.  

Para as intervenções mais importantes feitas por telefone ou através do acesso remoto, os horários de atendimento devem ser os normais de expediente da Universidade.

Quanto aos serviços que requerem a presença dos técnicos de campo, também deverão ser atendidos no horário normal de expediente e nos dias úteis da semana, de acordo com a disponibilidade dos técnicos e o grau de urgência do problema.

 Em conformidade com os horários de funcionamento do Departamento de Suportes técnicos do Campus do Palmarejo, actualmente o horário propício para os contactos com o Help Desk da Universidade são estes:

Dias úteis da semana: De Segunda-feira a sexta-feira

Horário de expediente – 08:00 - 11:40 e 14:45-17:40; 



Organização dos Serviços prestados 



Catálogo de serviços prestados:

O Help Desk da Universidade de Cabo Verde necessita estabelecer os serviços que pretende disponibilizar aos seus utilizadores e os que não pretende. Assim como os serviços, também são preciso, segundo , estabelecer os prazos para cada Serviço. 

Por isso, Para cada serviço disponibilizado pela equipa de Help Desk é estabelecido um prazo em que esse serviço é prestado, assim findo esse prazo pode haver reclamação por parte dos utilizadores. 

Nesta linha de ideia, elaborou-se uma lista dos serviços que o Help Desk da Universidade de Cabo Verde está em condições de prestar aos seus utilizadores e estabeleceu-se um prazo de acordo com a urgência do problema e o grau de dificuldades da sua resolução, sem se esquecer do “core business” da instituição. Essa lista poderá ser conferida no anexo.

Assenta-se que a lista elaborada deverá ser alterada a qualquer momento que seja acrescentada novos serviços ou excluído um serviço que o Help Desk já não pretenda cobrir. Quando isto acontece é de notar a importância de levar ao conhecimento do utilizador. 



Definição das prioridades e prazos para cada serviço: 

A definição das prioridades e dos prazos de atendimentos devem ser feitos de acordo com os objectivos da organização. Após a estipulação das prioridades e dos prazos é necessário analisar a exequibilidade dos mesmos.

De acordo com , as prioridades dos atendimentos são determinadas pelo impacto que os problemas podem gerar na organização e pelo grau de urgência do utilizador. 



Assim criou-se uma lista dos serviços prestado na UNI-CV e estipulou-se o grau de urgência para cada serviço que se enquadram nos padrões definidos - crítica, elevada, média ou baixa. Também estipulou-se aproximadamente o tempo de resolução desses serviços. Aconselha-se a disponibilização da lista aos utilizadores. 

Essa lista poderá ser conferida no anexo.

 

Desenho do Sistema Help Desk proposto 

Apresentou-se uma proposta de organização do sistema Help Desk da UNI-CV em que foi delineado um conjunto de medidas a serem levadas a cabo para alcançar os objectivos preconizados.

Com a apresentação dessa proposta pretende-se que o sistema funcione da forma como foi ilustrado na figura que se segue.







Ilustração 6 - Esquematização do funcionamento do Sistema de Help Desk Proposto

Explicação do sistema proposto



Um determinado utilizador da Universidade de Cabo Verde pode aceder o Help Desk para pedir suporte, através dos meios anteriormente estabelecidos: telefone, e-mail ou acesso presencial. 

O Help Desk - Serviços Técnicos da UNI-CV – por sua vez, ao receber o chamado deve efectuar o registo da ocorrência no software Fireman.

 Efectuado o registo no Fireman, a qualquer momento, qualquer um dos técnicos dos Serviços Técnicos da Universidade poderá consultar o sistema e ver quais as tarefas pendentes; a prioridade atribuída para cada uma dessas tarefas; a natureza do problema e o perfil do utilizador que pediu suporte. 

Tendo em conta os pedidos pendentes, o técnico poderá atender o utilizador prioritário. 

O técnico poderá resolver o problema de duas formas:

· Se o problema pode ser resolvido através do acesso remoto, o técnico terá a possibilidade de utilizar o Software TeamViewer – sendo este um Software de gestão remota que permite o controlo total sobre o computador do utilizador. 

O teste que se efectuou no laboratório de informática e na biblioteca confirma a eficácia deste Software.

· Caso o problema não esteja relacionado com o computador ou ainda este não consiga resolve-lo por essa via, um outro método a ser adoptado poderá ser o atendimento presencial. Este método é comummente utilizado pela Universidade de Cabo Verde – Campus do Palmarejo. 



Se o problema for resolvido, de seguida, o técnico deve comunicar ao Help Desk que o problema foi resolvido, para que este seja encerrado. Doutra forma, ele mesmo poderá aceder o Fireman e fazer o encerramento do chamado. As soluções encontradas para cada problema devem ser registadas no Fireman, de forma a criar uma base de conhecimentos. Desta maneira, a equipe de Help Desk pode realizar pesquisas para avaliar o histórico de atendimento ou identificar soluções adoptadas em casos anteriores, agilizando assim a identificação e solução de problemas.

A criação dessa base de conhecimentos (registo de problemas e das respectivas soluções) pode trazer grandes vantagens, não só para os técnicos que sempre que necessário poderão consulta-la para resolver problemas similares, mas também para o próprio Director dos Serviços Técnicos, na medida em que, ao analisar os relatórios do Fireman terá informações concretas sobre a rotina diária dos seus técnicos e sobre a capacidade e eficiência de cada um deles na resolução dos problemas. Assim, poderá interagir com esses, a fim de identificar falhas, necessidades de reajustes e traçar novas metas a serem alcançadas.

 

Uma outra vantagem da criação dos registos das ocorrências é a identificação do estado de cada equipamento, através da consulta do registo histórico referentes a esse mesmo equipamento e a identificação do perfil de cada utilizador em relação à utilização das tecnologias.



É pertinente referir que quando um técnico não conseguir resolver um problema este deve comunicar o Help Desk a fim de aceder o Software Fireman e efectuar a prorrogação (adiamento da resolução do problema afim de pesquisar as soluções) ou a escalação (atribuição da tarefa para outro técnico) da chamada. Também poderá ele mesmo aceder o software e efectuar essas tarefas.


Conclusão

De acordo com os estudos realizados constatou-se que a implementação de Software de Help Desk e de gestão remota na Universidade de Cabo Verde pode trazer melhorias significativas na estrutura organizacional do Departamento de Serviços Técnicos. Essas melhorias podem se manifestar principalmente a nível da agilização dos tempos de resposta da equipa de Help Desk, visto que estes não terão que ocupar-se de questões triviais que poderão ser resolvidos pelo técnico de 1º nível (por telefone). 

Outra questão a ser levada em conta é o facto de a Universidade passar a possui informações concretas sobre o estado das suas infra-estruturas de TI e da forma como os seus funcionários, administradores, estudantes e docentes estão a utilizar a rede e para que fim os utiliza, identificando desta forma as necessidades dos utilizadores e as falhas de qualquer elemento da infra-estrutura de rede. Com estas informações poderá ser traçado novas metas para o futuro da instituição.



A reorganização dos Serviços Técnicos do Campus do Palmarejo da UNI-CV, de forma a implementar um efectivo sistema de Help Desk é uma medida desejada principalmente pelo pró-reitor de Tecnologias de Informação e Comunicação, pelo Director dos Serviços Técnicos da Universidade e por todos os funcionários dos Serviços Técnicos do Campus do Palmarejo. Estes, admitindo os benefícios que irá trazer à própria Universidade demonstraram-se intencionados a colaborar para a concretização dos propósitos apresentados neste projecto.

Assim, dispuseram-se no fornecimento de qualquer informação necessária durante a fase do levantamento da situação actual da instituição em consideração.



A criação de uma estrutura de Help Desk dinâmica poderá trazer vantagens directas tanto para a Universidade como para os próprios estudantes do curso de TIC e outras áreas ligadas à informática ministrados na organização. Essas vantagens incluem oportunidades de estágio para os referidos alunos, notando que, a Universidade poderá aproveita-los para actuar como parte integrante da equipa de Help Desk. Quanto à Universidade, este aumentará a quantidade de mão-de-obra e consequentemente a produtividade diária.




Objectivos iniciais e alcançados

O objectivo inicial deste projecto é criar uma estrutura de Help Desk sólida, organizada e eficiente no Campus do Palmarejo da UNI-CV que possam atender às necessidades dos Docentes, Estudantes, Funcionários e Administradores e que possam dar suporte ao Academic IT. A implantação do Help Desk no Campus do Palmarejo passa por encontrar um bom software de Help Desk para ser utilizado no sistema. Assim, espera-se que a implantação e a utilização de um aplicativo de Help Desk possam trazer à UNI-CV alguns benefícios como:



· Fornecer um canal de comunicação permanente entre os serviços Técnicos e os utilizadores dos serviços informáticos da Universidade; 

· Uniformização e sistematização do atendimento de forma a garantir um serviço rápido e correcto a todos os utilizadores; 

· Velocidade e diminuição do tempo de esclarecimento de dúvidas básicas dos utilizadores, através da melhoria na administração do tempo da equipa de Help Desk; 

· Manter a UNI-CV focada nos seus objectivos finais e a equipa profissional motivada; 

· Procedimentos documentados e normalizados, o que facilitará o fornecimento de informações estatísticas que podem servir aos gestores de topo da Universidade. 



Esses benefícios ainda não foram atingidos dado que o projecto ainda não foi aprovado pela Universidade. Todas as actividades realizadas no estágio foram a título de teste. Assim, espera-se que o projecto venha a ser de grande utilidade para a Universidade.

Quanto aos objectivos do estágio que é a ampliação de conhecimentos (especialização) e o desenvolvimento de competências técnicas para actuar na área de help Desk, considera-se que esses foram atingidos com sucesso, visto que todas as tarefas previamente definidas foram cumpridas durante o estágio e acima de tudo, com as pesquisas feitas e as actividades realizadas, acréscimos significativos se fizeram notar no nível de conhecimento adquirido na área de Help Desk. Crê-se que as habilidades desenvolvidas podem de alguma forma facilitar o ingresso profissional nas empresas que actuam ou queiram actuar na área de Help Desk.



Limitações

A maior limitação encontrada foi na etapa da escolha do software adequado para a gestão do Help Desk da UNI-CV, dado à inexperiência nessa área. O que exigiu bastante pesquisa e inclusive, recorreu-se a pedidos de opiniões dos Técnicos e gestores da área de Help Desk.

Outras limitações encontradas referem-se à fase da elaboração da proposta de organização do Sistema, dado à falta de experiência na área de Help Desk, mas recorrendo a bibliografias de autores credíveis e experientes como (Cohen, 2005) que é um especialista que actua desde 1980 nesta área, essa dificuldade acabou por ser superada.



Futuros trabalhos 

Durante as pesquisas para a realização deste projecto deparou-se com um tema bastante interessante que poderá ser objecto de pesquisa ou desenvolvimento futuro. Trata-se da criação de um sistema de Help Desk utilizando uma técnica de Inteligência artificial chamada RBC. O raciocínio baseado em casos (RBC)



De acordo com (Matos, Fernandes, & Morira, 2006) o RBC é uma técnica usada para encontrar soluções para um novo problema usando soluções adoptadas para problemas similares já resolvidos. Neste sistema o especialista alimenta inicialmente a base de dados com as perguntas mais frequentes e suas respostas.



 O sistema de RBC, segundo (Matos, Fernandes, & Morira, 2006), pode ser utilizado para analisar o conteúdo textual, consultar em uma base de dados as questões já aplicadas e retornar ao utilizador a pergunta com maior grau de semelhança, com sua respectiva solução.



Este projecto parece trazer grandes benefícios para qualquer organização, visto que pode ser criado um sistema de Help Desk genérico, onde um utilizador qualquer, poderia ter acesso ao sistema e esclarecer suas dúvidas, sem a intervenção de uma pessoa específica. 

 

Considerações Finais

Durante o período do estágio reconheceu-se que a Universidade de Cabo Verde, ao contrário do que se cogitava, tem uma boa capacidade para acolher estagiários. 

Este disponibilizou todos os recursos necessários para a elaboração do presente projecto (Largura de Banda da Internet suficiente; gerador para suprir a falta de energia eléctrica em alguns momentos, dados e informações necessários, etc.). Sendo assim, achou-se pertinente referir que o estágio superou as expectativas iniciais. 



Quanto aos imprevistos e dificuldades encontradas durante o curso e principalmente durante a realização do presente projecto pode ser considerado a insuficiência de livros da área de Tecnologias de Informação e Comunicação nas bibliotecas da Universidade de Cabo Verde. Pelo que, a alternativa encontrada foi essencialmente a pesquisa na Internet. Outra dificuldade encontrada consiste na falta de regulamento para o trabalho de fim de curso, dado à fase de transição de ISE para UNI-CV e ao facto deste curso ser ministrado pela primeira vez nesta Universidade.



O plano curricular da Licenciatura efectivada contempla um vasto leque de conhecimentos que se mostraram bastante úteis durante o percurso do estágio na medida em que o projecto integrou várias ferramentas utilizadas durante as aulas práticas, bem como algumas abordagens teóricas referidas na sala de aula.



A título de conclusão exprime-se o desejo de ver o sistema proposto a funcionar no quotidiano da Universidade. Com a adopção desse sistema acredita-se que a UNI-CV poderá contemplar os benefícios anteriormente anunciados, pelo que só terá a ganhar.
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Anexo



Entrevista



Este questionário tem por objectivo recolher informações sobre a implementação de Help Desk na UNI-CV junto ao Director dos serviços Técnicos da Universidade de Cabo Verde.



As perguntas podem ser respondidas de forma directa (marcar um X nos espaços sublinhados) ou indirecta (facultar dados).

· Os Serviços de Help Desk estão sempre acessíveis:

Sempre______ Algumas vezes__________ raramente_______ Nunca_______





· Os problemas são resolvidos por telefone:

Sempre______ Algumas vezes__________ raramente_______ Nunca_______



· A maior parte dos problemas são resolvidos no momento da chamada?

Sim___________ Não__________



· O tempo de resposta para os problemas que não são resolvidos no momento da chamada é rápido?

Sim _______________ Não________________

 



· Os pedidos de intervenção dos utilizadores são registados?

Sempre______ Algumas vezes__________ raramente_______ Nunca_______

Se sim, onde? ______________________________________________________



Existem históricos dos atendimentos e da forma de resolução dos problemas no Campus do Palmarejo?

Sim_________ Não_________





· Muitos dos problemas são identificados, diagnosticados e resolvidos antecipadamente pela equipa de Help Desk?



Sim__________________ Não_________________



      

· O número de técnicos contratados consegue dar resposta à demanda da instituição?



Sim__________________ Não_________________





· A Universidade necessita de contratar mais técnicos para gerir o sistema (efectuar registos no software de Help Desk; controlar a equipa, etc.) e para resolver incidentes por telefone e remotamente. 

Sim_________________

Não_________________porque os técnicos tem disponibilidade para efectuar essas tarefas.





· Quem são as pessoas que recebem assistência do Help Desk?



 Alunos _______ Funcionários ____ Administração _________ Docentes _____ 

Outros_____________________________________________________________





· Características dos utilizadores



Confiança na utilização de Tecnologias:



Estudantes: Alta ____ Media____ Baixa____

Administradores: Alta ____ Media____ Baixa____

Docentes: Alta ____ Media____ Baixa____

Funcionários: Alta ____ Media____ Baixa____



· Relativamente às solicitações dos serviços pelos utilizadores, quais são os problemas mais frequentes (em %):

Falta de experiencia por parte dos utilizadores______________________________________

Computadores e equipamentos em péssimo estado___________________________________

Falhas na rede________________________________________________________________

Sobrecarga da rede____________________________________________________________

Problemas nas Impressoras_____________________________________________________



Outros (especificar):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________




		

		Dulceneia Furtado









Organização do Help Desk da UNI-CV



Tabela de prioridades no atendimento aos utilizadores



As prioridades na UNI-CV podem ser classificadas da seguinte forma:



		Níveis Prioridade/Definições para os pedidos de Help Desk



		Crítica

		Impacto operacional crítico nos serviços de TI que afecte a Universidade por completo.



		Elevada

		Impede que um número elevado de utilizadores faça o seu serviço num período de tempo útil razoável, ou impede um utilizador de efectuar um serviço de Prioridade Elevada no momento.



		Média

		Cria inconveniências a um utilizador ou a um pequeno grupo de utilizadores o que pode impedir posteriormente (futuro próximo) a realização de trabalhos importantes.



		Baixa

		Irá contribuir para um ambiente de trabalho e/ou um método mais eficiente a longo prazo.












Serviços suportados pelo Help Desk da UNI-CV

Abaixo descreve-se os serviços básicos actualmente prestados pelo Help Desk da Universidade de Cabo Verde. Nesta lista são definidos as prioridades para cada serviço:

		Prioridade

		Tempo de resposta

		Hora de resolução

		Serviços



		Crítica

		<= 30 min

		<= 6 horas

		Falha nas comunicações da rede

Compromisso de segurança (difusão de vírus e outros afins)

Problemas relacionados com aplicações que envolvam transacções financeiras urgentes



		Elevada

		<= 1 hora

		<= 2 dias

		Introdução de documentação na intranet (o projecto da criação da intranet está em decurso)

Problemas causados pela falha de rede local (falha no acesso a programas instalados nos servidores, falha no acesso à internet ou ao correio electrónico)

Falha no acesso à conta de utilizador

Serviços e plataformas 

Apoio às Unidades Orgânicas, quando se tratar de problemas que afectem o bom funcionamento dos serviços



		Média

		<= 3 horas

		<=3 dias

		Resolução de problemas nos programas que poderão ser consultados na tabela do anexo seguinte.

Mau funcionamento de computadores, impressoras e/ou monitores

Qualquer tipo de actualização de programas sempre que a falha destas actualizações possa prejudicar o serviço



		Baixa

		<= 2 dias

		Logo que possível

		Apoio logístico nas ferramentas do Office

Problemas com a configuração de correio electrónico

Problemas de impressão

Instalação de programas 

Resolução de dúvidas do utilizador

Apoio aos alunos







Softwares utilizados no Campus do Palmarejo da UNI-CV

Os recursos computacionais que actualmente fazem parte do inventário de softwares da empresa são as seguintes:

		Nomes de Softwares

		Versão de Softwares

		

		Nomes de Softwares

		Versão de Softwares



		Acronis disk suite

		

		

		Microsoft Outlook Express

		



		Adobe flash player active

		

		

		Microsoft SQL Server

		2005



		Adobe Photoshop

		CS2

		

		Microsoft Visual Stúdio

		2005



		Adobe reader

		7.0.9

		

		Mozilla Firefox

		



		Arc map

		

		

		Nero  Ultra Edition

		7



		Arc view

		

		

		Norton Ghost

		



		Arquivo do winrar

		

		

		Packet tracer

		4.1



		AutoCAD

		

		

		Premium Soft Navicat

		8.0 for MySQL



		Avast antivírus

		

		

		Spss

		



		Blue J

		2.0.4

		

		Team Viewer 3

		



		Cart map

		

		

		Turbo Pascal

		7.0



		Dev – C++

		beta 9 release 4.9.9.2

		

		USB disk security

		5.0.0.44



		Easy cleaner

		

		

		Windows Server

		2003



		Edraw Network Diagrammer

		3

		

		Windows XP

		SP2



		Fluke Networks Network Inspector

		V5.0

		

		WinZip, etc

		



		Google Earth

		

		

		

		



		Jaws PDF Creator

		

		

		

		



		Macromedia Dreamweaver

		8

		

		

		



		Maph

		

		

		

		



		Math type

		

		

		

		



		Microsoft Internet Explorer

		

		

		

		



		Microsoft office Professional Edition

		2007

		

		

		





Fireman Help Desk Software - Demonstração do Sistema

Na primeira fase da implantação de um sistema Help Desk é preciso preparar o software para operar no devido sistema. 

Um planeamento básico é importante para o sucesso da implementação dum sistema Help Desk[footnoteRef:10]. [10:  http://fireman.sial.com.br/files/fpp/8-passos.pdf acesso em 05 de Outubro de 2009] 


Para isso é necessário antes de mais identificar e definir previamente os Clientes, os Utilizadores, as Prioridade e o Motivo:

· CLIENTES em suporte interno são os departamentos ou filiais;

· UTILIZADORES - são as pessoas que o Help Desk da organização suporta.

· PRIORIDADE é algo que depende da:

· Quantidade de utilizadores impactados; 

· Importância do problema para o negócio. É comum usar quatro ou cinco tipos de prioridade para definir que chamado é mais importante que outro.

· MOTIVO do chamado regista se o Help Desk recebe mais chamados por dúvidas, bugs, falhas de hardware, requisições e tomar medidas proactivas para diminuir tais interrupções.

Cadastros Básicos

Para cadastrar novo operador as seguintes tarefas devem ser executadas:

Como observação é importante realçar que no Fireman, CLIENTE é Empresa e UTILIZADOR é Pessoa ou utilizador do sistema



1st. Entrar no Fireman Professional e clicar na tecla de função F6 – uma “árvore” de cadastros aparece; 





Criação de cadastros básicos



2nd. No lado direito da janela, pode se pesquisar o item a cadastrar para ver se já existe. Em seguida é preciso clicar em operador para adicionar um novo operador. Preencher com os dados dos operadores/utilizadores: O campo apelido é automaticamente preenchido mas deve ser alterado para facilitar o cadastro em caso de repetição dos nomes, em seguida é só gravar.



3rd. Para definir a senha de inicio de sessão é necessário clicar em senhas, definir e confirmar a nova senha e por último clicar em alterar. Desta forma, é só clicar em ok para aceitar a modificação da senha: Ao gravar o sistema indica a senha do novo operador, podendo essas senhas serem posteriormente alteradas. 



4th. Assim é lhe dado as permissões para configurar os campos permissões, especialidades e grupos: Nos campos permissões são definidos as permissões para cada utilizador, de acordo com as politicas definidas pela organização:

No campo grupos define-se os níveis ou as tarefas que o operador/utilizador pode executar. 



Catálogo de Serviços

Segundo (Cohen, 2005) é preciso definir os serviços que o Help Desk realiza e quais os prazos para execução dos mesmos, caso contrário se poderá dar mais importância à troca de um papel-de-parede do que a restauração do servidor de e-mails.



De acordo com o mesmo um catálogo de serviços ajuda a equipa de Help Desk a compreender melhor o escopo de suas responsabilidades.



Para definir esses serviços é necessário entrar no Fireman Professional e clicar na guia CONHECIMENTO, de seguida é só localizar a aba ÁRVORE do lado esquerdo:



 O próximo passo é clicar com o botão direito do rato e escolher ADICIONAR PASTA, desta forma é possível adicionar quantas pastas forem precisas:





Criação de Catálogo de serviço



Por exemplo, pode se adicionar uma pasta chamada SOFTWARE. A partir da pasta software adicionar subpastas que agrupam os softwares de acordo com os critérios definidos pela organização. Pode ser adicionada uma subpasta da pasta Software com o nome Microsoft por exemplo e partir da pasta Microsoft criar uma pasta com o nome Office: Sob esta, criar uma última pasta com o nome WRITER (editor de textos).



Deve-se seleccionar a PRIORIDADE a sugerir quando um chamado for aberto e classificado como SOFTWARE / MICROSOFT / OFFICE / WRITER. 



De seguida deve-se definir as prioridades tendo em conta os critérios pré-estabelecidos. Depois, posicionado em WRITER, pode ser adicionado documentos e scripts que ajudem a esclarecer as dúvidas dos utilizadores relacionadas ao mesmo. Os campos devem ser preenchidos com informações precisas para cada tipo de problema. Assim, pode-se especificar o problema e suas possíveis soluções.



Também é possível importar um ficheiro previamente editado com essas especificações em vez de editar no próprio fireman. Quando um chamado for aberto ao clicar em ok aparece um ficheiro com as informações precisas para resolver determinado problema.



Quando se voltar para aba de REGISTRO pode se notar que os três primeiros níveis (Software / Microsoft / Windows) já estarão apresentados o catálogo de serviços.



Da mesma forma pode-se registar cada serviço que o Help Desk disponibiliza, pelo que os serviços que não estiverem registados no sistema não poderão ser exigidos pelos utilizadores.





Base de Conhecimento

É preciso ter o conhecimento da organização, a área de tecnologia apresenta alta rotatividade de funcionários e quanto mais conhecimento explícito estiver no sistema, melhor para todos.[footnoteRef:11] [11:  http://fireman.sial.com.br/files/fpp/8-passos.pdf acesso em 05 de Outubro de 2009] 




Pelo que os catálogos de serviços servem para produzir essa base.

A criação da base de conhecimentos depende da criação do catálogo de serviços. Com a criação do primeiro o segundo é automaticamente criado.





Criação de base de conhecimento



Níveis de Suporte Técnico

A organização que vai adoptar esse software precisa basicamente de uma secretária que anota as ligações ou de técnicos que atendem de imediato para resolver o problema do utilizador.



Os conteúdos da base de conhecimento devem ser usados sempre que um chamado for aberto para agilizar o processo da resolução dos problemas. Com o chamado em edição, é possível copiar automaticamente a resposta para o campo pergunta/resposta do chamado.

O técnico que soluciona os problemas regista chamados de maneira rápida, inclusive aqueles banais:

Clica nos QUICK-CODES no lado direito da tela e preenche automaticamente todo o chamado, dispensando a necessidade de qualificar item a item das informações na tela.

 



Utilização da base de Conhecimento



O operador de Help Desk abre o chamado, clica no botão ESCALAR e pode escolher para quem direccionar o chamado.





Níveis de Suporte Técnico



Dia-a-Dia

É preciso disciplina e um excelente software para trabalhar no dia-a-dia. Registar cada incidente, requisição e chamado permitem manter o controlo sobre o andamento dos serviços, assim como prover estatísticas de melhoria e análise de problemas.[footnoteRef:12] [12:  http://fireman.sial.com.br/files/fpp/8-passos.pdf acesso em 05 de Outubro de 2009] 




Assim, sempre que um utilizador pedir suporte as seguintes tarefas devem ser executadas:

1º - Entrar no Fireman Professional e clique no botão NOVO;



Registo diário dos pedidos de suporte



2º - Quando for digitado alguma informação sobre o utilizador (empresa, apelido, nome ou matrícula) e o Fireman localiza todos aqueles no cadastro que atendem tal selecção;

 3º - Simplesmente pode-se seleccionar o utilizador correcto e abrir o chamado; 

4º - Nesta fase pode ser qualificado ou pode ser feito o uso dos QUICK-CODES;

5º - Se o problema foi resolvido é só clicar no botão ENCERRAR da caixa GRAVAR; 

6º - No ambiente WEB é ainda mais fácil. O operador de Help Desk pode dar permissão para que os próprios utilizadores abram seus chamados no ambiente WEB se a organização optar também por essa funcionalidade do fireman. Os utilizadores também podem usar QUICK-CODES);

7º - Uma outra forma de abrir chamados é também por e-mail, para isso, é preciso configurar o Fireman Mail Center de maneira adequada; 

O fireman permite que o analista ou o utilizador possa anexar arquivos ao chamado (imagens de erro, mensagens de email, etc.).



Escalação

Algumas vezes o técnico de primeiro nível não consegue resolver o problema. Nessas situações, ele irá precisar de ajuda, ou de técnicos especializados no assunto, ou do seu superior hierárquico para alterar uma prioridade, lidar com um utilizador complicado e outras tarefas que só o gestor ou o operador do sistema pode decidir.

Com o chamado em edição, o botão de ESCALAR se mostrará activo no rodapé da tela do Fireman Professional (algo parecido acontece no ambiente WEB).

Então, é necessário que o operador do Help Desk direccione para alguém (nessas circunstâncias deve aproveitar e clique no NOTIFICAR POR EMAIL) e o sistema registará tudo, facilitando futuras auditorias de tempo, responsabilidades, etc.





Escalação de chamados





Encerrar

Esse é o momento mais importante no dia-a-dia do Help Desk duma organização. Para isso, é importante contar com ferramentas que auxiliem a garantir a qualidade (e satisfação) dos utilizadores e clientes.

1. Ao localizar o menu principal no Fireman Professional é necessário clicar em PRINCIPAL / OPÇÕES / GERAL e em PADRÕES e em seguida marcar “notificar automaticamente ao gravar o chamado”.



Notificação do encerramento de chamados

2.Para ter informação de como modelar o e-mail a ser enviado é preciso accionar a tecla de função F6, em seguida, clicar em MODELOS DE EMAILS, NOTIFICAR, ENCERRADO.

É possível ver várias opções de templates para cada acção no chamado.





Modelação do email a ser enviado



Posteriormente deve-se aceder à guia CHAMADO / PESQUISA DE SATISFAÇÃO e informar a URL onde o utilizador deve visitar para preenchê-la.

Para Reabrir um chamado que já está encerrado basta clicar em ALTERAR. Mas é preciso ter permissão para isso.

Para Prorrogar um chamado também é necessário ter permissão. Para quem tem permissão para tal é só clicar em PRORROGAR.





Adiamento dos chamados



Administração

Com a execução dos passos anteriores se espera ter resolvido o quotidiano operacional da organização. Feito isto, o próximo passo é fazer a gestão, através da aplicação do método referido no enquadramento teórico, o PDCA (Planear – Desenvolver – Controlar – Agir). 

A partir desse método iniciam-se as melhorias de qualidade e incremento de performance da estrutura do Help Desk da organização, elevando-o para um outro patamar de atendimento.



O Fireman possui essas funcionalidades e várias outras em seu gerador de relatórios (que exporta para PDF, XLS, HTML, JPG e outros formatos) e também em seus gráficos (produzidos directamente dentro do MS Excel).



Criação de gráficos e relatórios



Gerar Relatórios:



Produção de Relatórios





Exportação de Relatórios para outros formatos



Gerar gráficos:





Produção de gráficos

TeamViewer - Demonstração do Sistema

O TeamViewer é um Software que permite a gestão remota do sistema. Apresenta-se a as funcionalidades básicas desse software.

Ao estabelecer uma conexão, é possível decidir se se quer comandar o computador dum utilizador à distância, se se quer apresentar uma imagem do seu ecrã ou se se prefere somente transferir dados. 





	Interface do Teamviwer



Inserir a Password:



Apresentação do ambiente conectado remotamente:





Pode ser adicionado uma lista dos utilizadores, o que facilita o trabalho em equipa ultra-rápido. Na lista de parceiros do TeamViewer é possível visualizar os utilizadores que estão disponível no momento e os que não estão. Apenas com um clique do rato é possível conectar-se.



Quando se inicia a secção, dispõe-se imediatamente de uma lista pessoal de utilizadores, visto que a lista é guardada centralmente no servidor.







Este software é adaptável a necessidade da organização. Permite que se o utilizador decida se prefere a qualidade ou a velocidade de conexão. Permite o envio de email para convidar outras pessoas a conectar no TeamViewer.
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