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SD eSpis Lite - Zkrácená příručka uživatele JčK 

ServiceDesk pro eSpis Lite -  

Zkrácená příručka uživatele JCK 

ServiceDesk je aplikace, která slouží k evidenci vyřizování požadavků 

uživatelů. Obsahem tohoto dokumentu je stručný návod pro uživatele aplikace 

ServiceDesk zřízené pro podporu aplikace eSpis Lite. Podrobné informace lze 

nalézt v plné verzi uživatelské příručky. 

Přihlášení 

Aplikace ServiceDesk je přístupná přes Internet pomocí webového prohlížeče na URL 

https://sdweb.i.cz. Na úvodní přihlašovací stránce zadá uživatel přidělené uživatelské jméno a 

heslo. Po přihlášení se zobrazí hlavní stránka aplikace ServiceDesk pro eSpis Lite daného 

zákazníka.  

 

Založení tiketu 

Požadavek na nápravu závady nebo chyby se zadává do systému ServiceDesk pomocí tzv. tiketů, 

což jsou speciální servisní záznamy o jednotlivých případech podpory. Nový tiket lze založit 

pomocí odkazu Založit nový tiket na hlavní obrazovce aplikace v sekci Požadavky podpory. 

Na další obrazovce Nový tiket pak nutno vyplnit povinné položky (označeny zeleně): 

Povinné položky nového tiketu: 

Kategorie vady Výběr kategorie, závažnosti vady z nabídky (havárie, 

porucha, chyba, nedostatek, konzultace, žádanka). 

Kategorie tiketu Výběr oblasti, které se tiket týká, z nabídky (viz dále). 

Shrnutí Shrnutí popisu závady nebo požadavku 

Popis Popis závady nebo požadavku 

OBCHODNÍ NABÍDKA 

Název nabídky 

Podtitul nabídky může být i 

na více než jeden řádek 

Pro Předkládá 

Název zákazníka ICZ, a.s. 
ULICE HVĚZDOVA 1689/2A 

PSČ  MĚSTO 140 00   

 



 

 

www.i.cz | Czech Republic  2 

 

SD eSpis Lite - Zkrácená příručka uživatele JčK 

Obrazovka pro založení nového tiketu: 

 
 

Kategorii vady vyberte pomocí rozbalovacího menu označeného Kategorie vady.  

Kategorii tiketu vyberte ze seznamu, který se zobrazí po kliknutí na odkaz Kategorie tiketu. 

Věnujte pozornost výběru kategorie, podle které je pak tiket přiřazen řešitelům. Rozlišujte, zda 

jde o problém nebo žádost, zda jde o tiket týkající se vlastní aplikace e-Spis Lite nebo systému 

ServiceDesku (HelpDesk). 

 

 
 

V závislosti na nastavené kategorii tiketu se mohou na obrazovce nového tiketu zobrazit další 

povinné položky jako Verze aplikace nebo Název modulu aplikace. 

Do pole Shrnutí vložte stručnou charakteristiku dané závady nebo požadavku.  

V poli Popis nutno závadu nebo požadavek podrobně popsat. 

Do tiketu lze vložit dokument jako přílohu tlačítkem Vložit přílohu. Nakonec nutno tiket uložit 

pomocí tlačítka Uložit.  
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Vyhledání tiketu 

V sekci „Vyhledat moje existující tikety“ má uživatel možnost přímo vyhledat konkrétní tiket tak, 

že zadá číslo tiketu do textového pole a stiskne tlačítko Jdi.  

V sekci „Vyhledat moje existující tikety“ jsou přístupné tyto seznamy tiketů uživatele: 

 Otevřené tikety - slouží pro prohlížení tiketů, které jsou v řešení. 

 Tikety k reakci - seznam tiketů, které čekají na poskytnutí doplňující informace uživatelem 

pomocí vložení komentáře nebo přílohy. 

 Vyřešené tikety - seznam tiketů, které byly řešitelem vyřešeny a čekají na uzavření 

uživatelem. 

 Uzavřené tikety - seznam tiketů, jejichž řešení uživatel uzavřením schválil. 

Editace tiketu 

Editace tiketu slouží k vkládání komentářů nebo příloh pomocí tlačítek Přidat komentář, resp. 

Vložit přílohu. Pokud potřebuje uživatel změnit nějakou položku tiketu, musí kontaktovat řešitele, 

který změnu provede. 

Uzavření tiketu 

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

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

potvrdí tlačítkem Uzavřít tiket. 

 

Nesouhlas řešením 

Uživatel otevře tiket ze seznamu vyřešených tiketů. Pokud nesouhlasí s řešením konkrétního 

tiketu, nastaví svůj nesouhlas pomocí tlačítka Nesouhlas s řešením. Na následující obrazovce 

může přidat komentář a nesouhlas potvrdí tlačítkem Nesouhlasím s řešením. 

 


