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1 Preambule 

1.1 Klasifikace dokumentu 

Dokument má formu uživatelské příručky a je určen pracovníkům organizací kraje a KÚ, kteří jsou 

uživateli systému CA Unicenter Service Desk. Tito uživatelé jsou primárně určeni k zadávání 

požadavků do systému formou tiketů a sledování průběhu jejich řešení.  

Dokument je klasifikován jako „VEŘEJNÉ“. 

1.2 Konvence 

Konvence použité v dokumentu. 

Uložit  Tlačítko nebo stisk tlačítka ve formulářích  

https://sdweb.i.cz/ HTML odkaz 

Popis poţadavku Položka, kterou je možné vyplnit 

Název tiskárny Položka, kterou je nutné vyplnit 

Tabulka 1 - Konvence 

1.3 Historie dokumentu 

Verze Datum Autor Poznámka 

0.1 11.08.2011 Petr Čech, Vl. Gregor Úvodní verze. 

0.2 06.09.2011 Vladimír Gregor Upraveno podle 

testovacích scénářů 

0.3 14.9.2011 Vladimír Gregor Upraveno dle testování 

0.5 19.10.2011 Vladimír Gregor Opravy dle připomínek 

Tabulka 2 - Historie 

http://sd/
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4 Úvod 

4.1 Unicenter Service Desk 

CA Unicenter Service Desk (dále jen USD ICZ) je nástroj pro zadávání, evidenci a kontrolu řešení 

požadavků a problémů se softwarem, hardwarem a službami poskytovanými v rámci dodávky díla 

Implementace e-spis LITE vč. podpory aplikací USD ICZ. Aplikace je přístupná uživatelům 

z organizací kraje a KÚ z  internetu prostřednictvím webového prohlížeče na adrese 

https://sdweb.i.cz. 

4.2 Podporované prohlíţeče 

Pro práci s USD ICZ jsou podporovány následující prohlížeče:  

 Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9. 

 Firefox 3.6.17 a 3.6.18 

 

 

 

https://sdweb.i.cz/
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Základní informace – role, tikety, 

procesy 

4.3 Role v systému 

V systému jsou využívány následující role: 

Uţivatel organizace – definovaný pracovník organizace kraje, který je oprávněný zakládat tikety 

v systému přes webové rozhraní z internetového prohlížeče (resp. telefonicky či e-mailem) a který 

sleduje průběh řešení tiketu, účastní se vyhodnocení řešení tiketu 

Řešitel KÚ – určený pracovník KÚ, který zadává tikety k řešení pracovníky ICZ, sleduje průběh 

řešení a účastní se vyhodnocení řešení všech tiketů. 

Řešitel ICZ – určený pracovník ICZ, který je součástí řešitelské skupiny a je zodpovědný za 

řešení tiketu, řešitelské skupiny mají definovaného vedoucího skupiny. 

Operátor ICZ – určený pracovník ICZ, který může založit tiket za koncového uživatele a sleduje 

řešení tiketů podle postupů ICZ 

4.4 Tikety 

Tiket je definován jako evidovaná žádost koncového uživatele o nápravu nějaké poruchy či 

nedostatku, kvůli kterému nemůže pracovat nebo jej v práci omezuje, nebo dotaz na pracovníky 

oddělení provozu či servicedesku, nebo nový požadavek. Tiket je servisní záznam, který je určen 

typem tiketu a je číselně identifikován. 

 

4.5 Proces tiketu 

Kapitola obsahuje základní informace k procesu tiketu. Upřesňující informace pro procesy 

jednotlivých typů tiketů k jsou pak uvedeny v příloze tohoto dokumentu. 

Proces tiketu obsahuje 3 základní části: 

 Založení tiketu  

 Řešení tiketu  

 Rozhodovací období 
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4.5.1 Zaloţení tiketu 

Základní model zaloţení tiketu obsahuje následující kroky: 

1. Založení nového tiketu: Uživatel přes WWW rozhraní zadá nový požadavek. 

2. E-mailová notifikace uživateli: USD pošle uživateli automatickou odpověď e-mailovou 

notifikaci, že jeho požadavek byl založen. 

3. E-mailová notifikace řešitelské skupině a operátorovi: Současně jsou automaticky notifikováni 

řešitelé, jichž se požadavek týká, a příp. operátor ICZ.  

Alternativy procesu: 

Založení tiketu Operátorem ICZ ve webovém prostředí.  

Mimo běžný způsob zakládání tiketů přes webové rozhraní, je možné založit tikety operátorem 

ICZ po telefonickém nahlášení požadavku nebo zaslání e-mailu oprávněným uživatelem. Tiket 

může být založen i Řešitelem ICZ. 

e-mail: Automatizované založení tiketu na základě strukturovaného e-mailu odeslaného 

monitorovacím systémem SCOM. 

4.5.2 Proces řešení tiketu 

Základní postup řešení tiketu obsahuje následující kroky: 

1. Založení tiketu koncovým uživatelem nebo operátorem ICZ na základě e-mailu nebo 

telefonátu 

2. Tiket je automaticky předán na základě kategorie tiketu řešitelské skupině a konkrétní Řešitel 

(resp. řešitelé) si požadavek převezme do řešení. Tiket je ve stavu V řešení. 

3. Řešitel se věnuje řešení požadavku. Průběh je zaznamenáván formou komentářů (Aktivit) a 

změnou interních stavů tiketu požadavku.  

4. Po vyřešení požadavku provede řešitel záznam o jeho vyřešení (Solution), kdy může 

identifikovat, kdo a jaké kroky při řešení tiketu provedl. Z aktivity „Solution“ je možné 

vytvářet záznam do znalostní databáze. Tiket je převen do stavu Vyřešeno. 

5. Tiket je uzavřen buď ručně uživatelem nebo systémem automaticky  3 pracovních  dnech v 

případě, že koncový uživatel nepotvrdí souhlas s konečným řešením požadavku jeho 

uzavřením nebo nevyjádří nesouhlas s řešením.  

 

Ostatní moţné aktivity procesu: 

Odmítnutí požadavku: Požadavek může být odmítnut, pokud není nárok na požadavek 

v souladu se smlouvou nebo pokud není uživatel systému správně identifikován. Odmítnutí může 

provést operátor ICZ, do tiketu uvede důvod odmítnutí tiketu.  

Odezva uživateli (callback): Před převzetím tiketu do řešení provádí řešitel aktivitu Odezva 

uživateli (zpětné volání na koncového uživatele). Součástí aktivity je požádání uživatele 

organizace nebo KÚ o dodání potřebných informací k převzetí tiketu do řešení a zároveň 

provedení záznamu v systému.  

Požadovaná součinnost zákazníka: Řešitel může vyžádat součinnost zákazníka, pokud se 

jedná o tiket typu incident a je nejdříve provedena aktivita CallBack, při které potřebná  

součinnost pro řešení tiketu nebyla poskytnuta. Aktivita pozastavuje SLA. Uživatel KÚ po 
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poskytnutí součinnosti provede záznam v systému změnou stavu tiketu na Součinnost 

poskytnuta, zároveň je obnoveno počítání SLA.  

Výjimka z SLA: Pro tikety typu incident se zvláštní úpravou SLA a po schválení může řešitel 

pozastavit SLA aktivitou Výjimka z SLA. 

Schválení: Řešitel si může vyžádat schválení v podstatě jakékoliv aktivity, která souvisí 

s řešením tiketu, např. nutná odstávka systému. Schvalovatel může být jakýkoli vybraný uživatel 

systému. Schválení probíhá formou komentáře.   

Nesouhlas s řešením požadavku: Po vyřešení požadavku může koncový uživatel projevit 

nesouhlas s řešením požadavku, řešení požadavku pak bude pokračovat, může být obnoveno 

počítání SLA. 

 

Pozn.: O provedení jakékoli z těchto aktivit procesu je koncový uživatel notifikován. Pro jednotlivé 

aktivity jsou notifikováni také ostatní uživatelé systému, podle role, kterou v systému zastávají.  

4.6 Práce koncového uţivatele s tiketem 

4.6.1 Zaloţení tiketu 

Preferovaným způsobem založení tiketu je založení tiketu přímo přes webové rozhraní systému 

USD. Tiket takto založený je ve většině případů správně kategorizován, dříve se dostane ke 

konkrétním řešitelům, a tedy čas řešení je kratší. 

Pro zakládání tiketů slouží v systému jeden shodný formulář, kdy typ tiketu je určen výběrem 

závažnosti tiketu. Zadavatel zakládá tikety vždy na sebe, t.j. je pak určen jako koncový uživatel. 

Dalším způsobem jak založit tiket je zaslání e-mailu na adresu pomoc@i.cz. Systém e-mail 

přijme a tiket založí ručně operátor helpdesku ICZ. 

Založit tikety může také operátor Service desku za uživatele, pokud mu oprávněný pracovník 

nahlásí požadavek telefonicky. 

Upozornění: Emailová komunikace se systémem je možná pouze při založení tiketu. Veškeré další 

záznamy do systému, které se týkají tiketu, je možné zadávat pouze přes webové rozhraní. 

4.6.2 Sledování vývoje řešení tiketu 

Průběžně můžete sledovat vývoj řešení vašeho požadavku:  

 prostřednictvím WWW na uvedeném URL výběrem příslušného tiketu 

     Přístup je povolen pouze pro zákazníky s patřičnými přístupovými právy. 

 prostřednictvím dotazů na telefonního operátora HelpDesk ICZ a.s.  



Příručka koncového uživatele 

10  Verze: 1.0 (aktuální) VEŘEJNÉ 

4.6.3 Aktivity s tiketem, upřesnění poţadavků 

Uživatel může v průběhu řešení tiketu přes www rozhraní změnit stav tiketu, přidávat komentáře 

k tiketu či požadované údaje a přílohy nebo vytvořit ručně notifikaci na jiného vybraného 

uživatele systému. V případě, že bude požadováno schválení tiketu, bude mít možnost také daný 

tiket schválit formou komentáře.  

USD systém automaticky notifikuje řešitele o tom, že do tiketu byl přidán záznam. 

4.6.4 Uzavření tiketu 

Po vyřešení tiketu uživatel daný tiket uzavírá, popř. může nesouhlasit s jeho řešením.  
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5 Aplikace Service Desk 

Následující kapitoly jsou uspořádány z pohledu práce v aplikaci.  

5.1 Přihlášení do aplikace 

USD ICZ je přístupný z  internetu prostřednictvím webového prohlížeče na adrese 

https://sdweb.i.cz. 

K systému je nezbytné se přihlásit uživatelským jménem a heslem. Po přihlášení je zobrazena 

hlavní obrazovka aplikace. Na hlavní obrazovku se můžete vždy vrátit zpět po zvolení tlačítka 

Hlavní .  

Hlavní obrazovka se skládá ze 3 částí: 

 Poţadavky podpory - část, ve které lze založit nový tiket a nalézt kontakty ServiceDesku. 

 Vyhledat moje existující tikety - část, která obsahuje na seznamy otevřených, vyřešených 

a uzavřených tiketů, nebo možnost přímo nalézt konkrétní tiket a dále s ním pracovat. 

 Oznámení - část, která obsahuje důležitá sdělení. 

Tyto jednotlivé části hlavní obrazovky jsou popsány dále. 

Jednotlivé části obrazovky jsou popsány v následujícím textu. 

 

 

https://sdweb.i.cz/
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Obrázek 1 – Úvodní obrazovka  

5.1.1 Poţadavky podpory 

V horní části hlavní obrazovky je pomocí odkazů možné: 

 zaloţit nový tiket 

 získat kontakty na pracovníky ServiceDesku vč. provozní doby 

5.1.2 Vyhledat moje existující tikety 

Ve střední části jsou k dispozici odkazy, které zpřístupní 

 seznam otevřených tiketů uživatele, 

 seznam tiketů k reakci uživatele 

 seznam vyřešených tiketů uživatele a 

 seznam uzavřených tiketů uživatele. 

Dále je možné vyhledat určitý tiket podle čísla. 

5.1.3 Oznámení 

Oznámení slouží k informování uživatelů o různých událostech v organizaci, které mohou ovlivnit 

chod IT. Řešitelé mají možnost informovat uživatele o dočasných odstávkách systémů a tím 

předcházet zakládání tiketů, které by s odstávkou souvisely. Oznámení mohou do Service Desku 

vystavit pouze správci systému. 
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6 Práce s tiketem 

Kapitola obsahuje specifické funkce a postupy pro roli koncový uživatel (uživatel organizace).  

6.1 Vytvoření tiketu 

Vytvoření tiketu se skládá z následujících kroků: 

1. Založení tiketu 

2. Vyplnění položek tiketu 

3. Výběr kategorie  

4. Uložení nového tiketu 

K požadavku je při zakládání tiketu také zároveň možné přiložit dokument nebo odkaz (URL) s 

doplňujícími informacemi.  

6.1.1 Zaloţení tiketu 

Uživatel zakládá požadavky z webového rozhraní, kde vyplní formulář pro založení tiketu. 

V části hlavní obrazovky Požadavky podpory zvolte volbu Otevřít nový tiket. Systém zobrazí 

formulář pro založení nového tiketu - viz Obrázek 2 – Formulář pro založení nového tiketu. 

 

Obrázek 2 – Formulář pro zaloţení nového tiketu 
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6.1.2 Vyplnění poloţek při zakládání tiketu 

Pro založení požadavku vyplňte následující položky (povinné položky jsou označeny zelenou 

barvou): 

 

Položka Popis 

Telefonní číslo Telefonní číslo koncového uživatele, kterého se tiket týká.  

Email Email koncového uživatele, kterého se tiket týká. 

Kategorie vady 

(povinná poloţka) 

Vyberte z číselníku kategorii vady 

 1 – Havárie:  

 2 – Porucha:  

 3 – Chyba  

 4 - Nedostatek 

 5 - Konzultace 

 6 - Žádanka 

 7 - Neuvedena 

Kategorie tiketu 

(povinná poloţka) 

Konfigurační položka - oblast (ticket area), které se tiket týká. Viz násl. 

odstavec. 

Shrnutí Zkrácený popis tiketu, krátký výstižný popis problému (přibližně jako 

Předmět v e-mail zprávě) 

Popis Detailní popis tiketu, zde je nutné co nejdetailněji popsat problém     

nebo závadu. 

Verze aplikace Verze aplikace (povinná položka) 

Verze prohlíţeče Typ a verze prohlížeče 

Název modulu 

aplikace 

Název modulu aplikace (povinná položka) 

Tabulka 3 – Poloţky tiketu k vyplnění 

 

6.1.3 Výběr kategorie tiketu 

Kategorie tiketů jsou spolu se závažností důležitými vlastnostmi tiketu, kterým je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost. Na obrázku Obrázek 3 – Kategorie tiketu je znázorněn hierarchický strom 

kategorií. 

Postup: 

1. Klikněte na příslušný odkaz (Kategorie tiketu) v detailu formuláře a systém zobrazí 

dialogové okno pro zadání kategorie tiketu.  
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2. Po jeho otevření systém zobrazí seznam základních kategorií.  

3. Pro detailnější výběr rozbalte seznam podkategorií kliknutím na  u vybrané nadřazené uzlu 

kategorie. 

4. Klikněte na název příslušné kategorie 

 

 

Obrázek 3 – Kategorie tiketu 

 

Podle zadané kategorie je na straně řešitele automaticky přiřazena řešitelská skupina. 

6.1.4 Uloţení nového tiketu 

Postup: 

1. Zkontrolujte všechny údaje tiketu. Rozhodněte o další akci s tiketem.  

2. Uložte tiket kliknutím na tlačítko Uložit .  

Systém uloží nový tiket a potvrdí uložení nového tiketu na hlavní stránce. 

Význam dalších tlačítek, která můžete využít, pokud budete požadovat zrušení zadávání nového 

tiketu, resp. vymazat položky formuláře před jeho uložením: 

 Zrušit  – zruší zadávání nového tiketu, pokud si nepřejete tiket uložit, tímto tlačítkem jeho 

zadávání ukončíte. 

 Smazat  – vymaže obsah všech polí zadávacího formuláře (Pozor! Vymaže všechna pole 

formuláře). 
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Obrázek 4 - Potvrzení o uloţení tiketu 

 

Uložený tiket obsahuje volby pro přidání komentáře a vložení přílohy. Viz následující obrázek. 

 

 

Obrázek 5 – Uloţený tiket v systému 

6.1.5 Vloţení přílohy  

K tiketu je možné přiložit přílohu. Soubor, který je k tiketu přikládán, by měl obsahovat důležité 

informace k tiketu, např. detailní popis tiketu, tabulky, obrázek hlášení aplikace nebo systému.  

Dokument nebo odkaz je možné přiložit ve formulářích: 

 Vytvoření nového tiketu – přímo při zakládání tiketu 

 Detail tiketu – při práci s uloženým tiketem v průběhu životního cyklu tiketu 
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6.1.5.1 Vloţení dokumentu 

Postup: 

1. Zobrazte detail tiketu a klikněte na tlačítko Vloži t  dokument , systém zobrazí formulář pro 

specifikaci přílohy. Ve formuláři stiskněte tlačítko Vyhledat soubor. 

2. V nově otevřeném okně klikněte na tlačítko Procházet , tím otevřete dialog pro výběr 

souboru. 

3. V dialogu pro výběr souboru vyberte požadovaný soubor kliknutím na tlačítko Otev ř í t  (Open).   

4. Pro potvrzení přiložení souboru stiskněte na tlačítko OK . Pro ukončení bez přiložení souboru 

stiskněte tlačítko Zruš i t . 

 

Obrázek 6 – Vloţení přílohy nebo odkazu 

 

6.1.5.2 Vloţení odkazu (URL) 

Adresa webové stránky může být k tiketu přiložena z různých důvodů: upozornění na 

nedostupnost důležité stránky, návod na možné řešení nebo vysvětlení problému, informace o 

nekorektních údajích apod. 

 

Postup: 

1. Zobrazte detail tiketu a klikněte na tlačítko Vloži t  dokument . Systém zobrazí formulář pro 

vložení odkazu. 

2. Zapište adresu webové stránky do položky URL. 

3. Potvrďte tlačítkem OK  nebo můžete zrušit tlačítkem Zruš it . 

Pokud pak kliknete na název odkazu v záložce Attachments v detailu příslušného tiketu, systém 

přímo zobrazí zadanou webovou stránku ve vašem internetovém prohlížeči. 
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6.2 Aktivity po zaloţení tiketu 

Po založení tiketu může uživatel přidat komentář a vkládat přílohy. 

6.2.1 Přidat komentář 

Do tiketu lze vkládat komentáře. K tomu slouží tlačítko „Vložit komentář“. 

 

Obrázek 7 - Vložení komentáře 

6.3 Vyhledání tiketu 

Tiket lze vyhledat pomocí formuláře na hlavní obrazovce.  

 

 

Obrázek 8 – Přímé vyhledávání tiketů 

 

Pro přímé vyhledání je nutné znát číslo tiketu, s kterým chcete pracovat. Alternativně, je možné 

vyhledat tiket v seznamech  
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 otevřených tiketů 

 tiketů v reakci 

 vyřešených tiketů 

 a uzavřených tiketů. 

Postup: 1. Zadejte číslo tiketu do textového pole v sekci Vyhledat moje existující tikety. Potvrďte 

vyhledání tlačítkem Jdi . Systém zobrazí detail vybraného tiketu. Zástupné znaky nelze použít. 

  2. Zvolte jeden z odkazů v sekci Vyhledat moje existující tikety. Zobrazí se seznam 

tiketů, kliknutím na číslo tiketu lze zobrazit detail vybraného tiketu. 

6.4 Zobrazení detailu tiketu 

Detail tiketu zobrazuje důležité údaje o tiketu. 

 

Obrázek 9 – Detail tiketu 

 

Detail tiketu obsahuje následující informace: číslo tiketu, datum a čas založení, stav, kategorii 

vady, kategorii tiketu, popis tiketu, koncový uživatel apod.  



Příručka koncového uživatele 

20  Verze: 1.0 (aktuální) VEŘEJNÉ 

6.5 Úpravy tiketu  

Editace existujícího tiketu je možná pouze formou vkládání komentářů a dokumentů (příloh a 

odkazů) - viz předcházející kapitoly. Pokud požadujete změnit položku na tiketu (např. kategorii 

tiketu, závažnost apod.) je nutné kontaktovat řešitele (telefonicky, e-mailem).  

6.6 Nesouhlas s řešením tiketu  

Uživatel otevře tiket ze seznamu vyřešených případů. Pomocí tlačítka Nesouhlas s řešením může 

nastavit, že nesouhlasí s předloženým řešením. Na následující obrazovce může přidat komentář a 

nesouhlas potvrdit tlačítkem Nesouhlasím s řešením, příp. se vrátit nebo smazat svůj komentář. 

 

Obrázek 10 - Vyřešený tiket 
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Obrázek 11 - Nesouhlas s řešením 

6.7 Uzavření tiketu  

Uživatel otevře tiket ze seznamu vyřešených případů. Pomocí tlačítka Uzavřít tiket může nastavit 

svůj souhlas s předloženým řešením. Na následující obrazovce může přidat komentář a souhlas 

potvrdit tlačítkem Uzavřít tiket, příp. se vrátit nebo smazat svůj komentář. 

 

Obrázek 12 - Uzavření tiketu 
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7 Přílohy 

7.1 Stavy tiketů 

7.1.1 Stavy tiketu 

Následující tabulka zobrazuje stavy tiketu v USD. Systém kontroluje povolené přechody mezi 

stavy.  

 

NOVÝ  Tiket není úplný (není kategorizován, nemá přidělenu řešitelskou 

skupinu), tzn. Operátor SD musí doplnit chybějící údaje (telefon uživateli 

apod.). 

OTEVŘENÝ  Tiket je kategorizovaný, informace o založení tiketu byla zaslána skupině 

řešitelů.  

ODMÍTNUTÝ Tiket byl odmítnut, protože byl zadán neoprávněným uživatelem. 

V ŘEŠENÍ  Řešitel přijal tiket (přivlastnil si jej) případně ještě jiným způsobem 

potvrdil souhlas s řešením tohoto tiketu. 

ČEKÁ NA 

ZÁKAZNÍKA 

 

ČEKÁ NA TŘETÍ 

STRANU 

 

KE SCHVÁLENÍ  Tiket je zaslán libovolnému schvalovateli ke schválení dílčího kroku řešení 

nebo jiné aktivity. 

VYŘEŠENO  SLA se nepočítá, tiket vyřešen a čekáme na odsouhlasení uživatelem. 

NESOUHLAS S 

ŘEŠENÍM  

uživatel odmítl vyřešení tiketu - SLA se počítá, systém zasílá notifikaci 

řešiteli/skupině řešitelů/SD. 

UZAVŘENO  uživatel souhlasí s vyřešením (uzavřel tiket). 

K ODLOŢENÍ  

ODLOŢENO  

SCHVÁLENO  Tiket je odsouhlasen v rámci kvartálu. 

Tabulka 4 – Stavy tiketů 

7.1.2 Povolené přechody stavů 

V systému jsou hlídány povolené přechody stavů tiketu. Při změně stavu se nabízejí pouze 

povolené nové stavy tiketu s ohledem na předchozí stav. 
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Obrázek 13 – Povolené přechody stavů 

7.2 Emailové notifikace 

 

Následující tabulka zahrnuje seznam notifikací, dále určuje akce, při kterých jsou notifikace 

generovány, a uživatele, kteří notifikace dostávají do příslušné e-mailové schránky.  

 

Aktivita Kdo je notifikován  Poznámka 

Otevření tiketu Koncový uživatel, členové 

řešitelské skupiny kraje 

 

Tiket v řešení Koncový uživatel  

Tiket odmítnut Koncový uživatel  

Tiket vyřešen Koncový uživatel  

Tiket uzavřen Koncový uživatel, členové 

řešitelské skupiny kraje 

 

Tabulka 5 – Notifikace 

Každá notifikace obsahuje v předmětu zprávy informaci o tom, jaká akce byla s tiketem 

provedena. 

V těle notifikace jsou základní informace o tiketu, obsah posledního záznamu v tiketu a odkaz na 

tiket v Service Desku viz Obrázek 14 - Příklad notifikace. 
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Obrázek 14 - Příklad notifikace 

 

 


