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Streszczenie. Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad Internetowym Systemem
Obsługi Zgłoszeń (ISOZ), charakterystykę systemu oraz perspektywy rozwoju.

W życiu każdej średniej lub dużej firmy nadchodzi taka chwila, w której musi być
podjęta decyzja o wdrożeniu, rozbudowie lub zmianie istniejącego systemu informatycz-
nego. Bardzo często wynika to z konieczności szybkiego i łatwego dostępu do informacji,
optymalizacji wydajności pracy. W wyniku rozwoju technologii informatycznych zwięk-
sza się liczba sprzętu informatycznego, upowszechnia się jego stosowanie. Instalowane
jest coraz to nowsze oprogramowanie. Z komputerów zaczynają korzystać ludzie, któ-
rzy jeszcze kilka lat temu uparcie twierdzili, że poradzą sobie bez nich, a dzisiaj nie
wyobrażają sobie dnia bez przejrzenia poczty oraz przeczytania najnowszych doniesień
z serwisów informacyjnych. Korzystanie z Internetu podczas codziennej pracy stało się
standardem. W większości firm są działy zajmujące się kontaktami z klientami lub ob-
sługą interesantów. W przypadku KUL jest to Dział Teleinformatyczny (DTI), który
zajmuje się obsługą infrastruktury teletechnicznej uczelni oraz świadczy pomoc w pro-
blemach związanych z codzienną obsługą sprzętu informatycznego.

Głównymi przyczynami powstania systemu obsługi zgłoszeń były:

- konieczność lepszej organizacji pracy,
- ewidencja rzeczywistego czasu pracy,
- możliwość kontrolowania statusu realizacji zgłoszenia.

Brak usystematyzowania obiegu spraw powoli zaczynał być poważnym problemem.
Większość zgłoszeń była dokonywana osobiście lub telefonicznie oraz zapisywana na
zwykłej tablicy lub luźnych kartkach. Łatwo sobie wyobrazić, że szybko powstawał ba-
łagan, niektóre informacje były nadpisywane, inne gubiły się wśród pozostałych. Próby
wprowadzenia usprawnień w stylu papierowego dziennika, w którym były zapisywane
wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej sprawy, okazały się niewystarczające.
Nawet stworzony arkusz w Excelu nie był dobrym rozwiązaniem. Jak powszechnie wiado-
mo Microsoft Excel niezbyt dobrze radzi sobie z jednoczesną pracą wielu użytkowników
nad jednym arkuszem.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
30 - 31 maja 2008 r.)
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Większość pracowników zatrudnionych w Dziale Teleinformatycznym pracowała na
podstawie umowy-zlecenia. Niezbędne było więc skrupulatne rozliczanie czasu pracy.
Osoby zgłaszające problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem bardzo często narzekały
na to, że nie wiadomo było kto i kiedy zajmie się realizacją zgłoszenia oraz jaki jest jego
aktualny status.

Zdecydowano o konieczności opracowania oraz wdrożenia prostego programu, który
wspomagałby pracę DTI. Głównym założeniami podczas projektowania systemu obsługi
zgłoszeń były:

- elastyczność oraz łatwość obsługi,
- dostęp przez Internet,
- bezpieczeństwo,
- możliwość dalszej rozbudowy, w zależności od potrzeb oraz wymagań użytkow-

ników,
- wykorzystanie rozwiązań Open Source.

Cały program został napisany w ciągu 3 miesięcy w PHP. Serwer pracował pod kon-
trolą Linuxa a dane były przechowywane w bazie danych PostgreSQL. O ile wybór PHP
i Linuxa nie jest dziwny w tego typu oprogramowaniu, o tyle wybór PostgreSQL jako
bazy danych, podyktowany był jego lepszą współpracą, a konkretnie wymianą danych,
z Oracle (którą wykorzystuje główny system informatyczny obsługujący uczelnię) oraz
większą skalowalnością przy jednoczesnym dostępie przez wielu użytkowników. Dla po-
tencjonalnego użytkownika wymaganiem była dowolna przeglądarka WWW z obsługą
JavaScript (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror).

Wprowadzono pięć różnych poziomów dostępu:

- zwykły użytkownik (może zrobić zgłoszenie oraz wykonywać podstawowe opera-
cje),

- wykonawca (możliwość realizacji zgłoszeń),
- administrator (realizuje zgłoszeń lub przydzielanie ich wykonawcom w ramach

konkretnego działu),
- rektorat (dostęp do wszystkich zgłoszeń w trybie tylko do odczytu),
- super admin (pełny dostęp).

W systemie konfigurowana jest lista odbiorców zgłoszeń, którymi w istocie są po-
szczególne działy administracji uczelni. W każdym z działów obsługą zgłoszeń zajmuje
się kilku wyznaczonych pracowników o różnych poziomach dostępu. Określone są także
podstawowe kategorie problemów, które umożliwiają później łatwiejsze zarządzanie oraz
wybieranie odpowiednich osób realizujących sprawę.

Aby utworzyć zgłoszenie użytkownik powinien:

- zalogować się do systemu zgłoszeń,
- wybrać opcję: Nowe zgłoszenie,
- ustalić adresata (dział, do którego kierowane jest zgłoszenie),
- określić temat,
- wybrać kategorię,
- opisać szczegółowo problem,
- podać informacje kontaktowe np. numer telefonu/lokalizacja,
- ustalić priorytet (niski, normalny, wysoki).



INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ 85

Priorytet zgłoszenia oraz kategoria może być jeszcze później edytowana przez admi-
nistratorów, ponieważ nie zawsze użytkownik potrafi sam precyzyjnie określić rodzaj
problemu. Istnieje także możliwość, aby administrator utworzył zgłoszenie w czyimś
imieniu. Opcja taka jest niezbędna do obsługi zgłoszeń telefonicznych, osobistych itp.
Dzięki temu wszystkie sprawy bez wyjątku są rejestrowane w systemie i żadna z nich
nie powinna być obsługiwana z pominięciem ISOZ.

Na zarejestrowanym zgłoszeniu wykonywane są różnego typu operacje:

- przekazanie do realizacji (administrator może przekazać sprawę do realizacji jed-
nemu lub większej liczbie wykonawców lub przyjąć do realizacji osobiście),

- anulowanie (np. w przypadku pomyłki lub samodzielnego rozwiązania problemu),
- przyjęcie realizacji,
- komentarz (może zawierać załącznik) - dodatkowe uwagi,
- realizacja zgłoszenia,
- potwierdzenie realizacji,
- zamknięcie zgłoszenia,
- reklamacja (do 7 dni od daty zamknięcia).

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, uzyskuje ono status: nowe. Później po przekazaniu
do realizacji wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie sprawy lub pisząc odpowiedni
komentarz wskazać inną osobę, która będzie mogła zająć się rozwiązaniem problemu.
Za pomocą mechanizmu komentarzy można uzyskać od zgłaszającego dodatkowe infor-
macje i wszystkie one są widoczne dla wykonawców zgłoszenia. Ułatwia to współpracę
mającą na celu możliwie jak najszybsze oraz dokładne doprowadzenie sprawy do koń-
ca. Realizacja zgłoszenia może być zakończona sukcesem lub nie. Określana jest liczba
minut potrzebnych do rozwiązania problemu. Informacje te wykorzystywane są później
w raportach i rozliczeniach rzeczywistego czasu pracy. Następnie zgłaszający lub ewen-
tualnie administrator potwierdza realizację sprawy. Jeżeli wszyscy wykonawcy ukończyli
swoje zadania następuje operacja zamknięcia, która może być wycofana w ciągu mak-
symalnie 7 dni (proces reklamacji). Później sprawa jest archiwizowana i nie pojawia się
już domyślnie na liście zadań do wykonania.

System oferuje szereg dodatkowych funkcjonalności:

- zintegrowana wyszukiwarka, która pozwala na wygodne przeszukiwanie spraw
według różnych kryteriów oraz sortowanie otrzymanych wyników,

- przekazywanie zgłoszeń w trybie ”do wiadomości”,
- ustalanie indywidualnych priorytetów,
- powiadamianie emailem o nowych zgłoszeniach,
- wyróżnianie pogrubieniem spraw, w których pojawiły się jakieś nowe operacje.

Dodatkowo, z punktu widzenia wykonawcy zgłoszeń, możliwe jest dzielenie spraw
na własne i zlecone. Możliwe jest również wyróżnianie za pomocą symbolu gwiazdki
wybranych zgłoszeń - co ułatwia później odnalezienie najważniejszych zgłoszeń. ISOZ
zapamiętuje ostatnie kryteria wyszukiwania nie tylko podczas trwania bieżącej sesji
w systemie, lecz także po ponownym zalogowaniu. Wszystkie załączniki, które mogą być
opcjonalnie dołączone do nowego zgłoszenia lub do komentarza są skanowane na bieżąco
aktualizowanym skanerem antywirusowym, działającym po stronie serwera, eliminując
tym samym możliwość przypadkowego zainfekowania wirusem.
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Administratorzy natomiast mogą korzystać z zaawansowanych predefiniowanych fil-
trów, takich jak pokazywanie zgłoszeń:

- nowych, nie przekazanych jeszcze do realizacji,
- kwalifikujących się do zamknięcia,
- realizowanych przez określoną osobę,
- przekazanych do realizacji, a nie przyjętych,
- przekierowanych do innego działu.

Aby maksymalnie ułatwić rozliczenie czasu pracy wykonawców ISOZ automatycznie
generuje raporty indywidualne oraz grupowe podające:

- liczbę zgłoszeń zrealizowanych i niezrealizowanych,
- liczbę zgłoszeń potwierdzonych i niepotwierdzonych,
- łączny i średni czas finalizacji sprawy.

Dane te stanowią później podstawę do oceny pracowników. Są one oczywiście dostępne
zarówno dla administratorów jak i konkretnych wykonawców.

ISOZ podlega ciągłym zmianom. Od dwóch lat jest zintegrowany z centralną auto-
ryzacją użytkowników oraz portalem e-kul, który oferuje różnego typu usługi dla pra-
cowników oraz studentów (wewnętrzna komunikacja, e-learning, czat, forum, dostęp do
elektronicznej wersji indeksu itp.). Najbliższe kierunki rozwoju tego oprogramowania to:

- elektroniczny obieg dokumentów,
- moduły do obsługi wniosków urlopowych, delegacji, składanie zamówień na to-

wary i usługi,
- kreatory podań,
- usprawnianie interfejsu użytkownika (technologia AJAX),
- implementacja pozostałych nowych funkcjonalności zgłaszanych przez użytkow-

ników.

Według danych z 12 maja 2008 r. w systemie zarejestrowanych zostało ponad 17000
zgłoszeń, na których wykonano 116000 operacji. W rozwiązywanie różnego typu proble-
mów zaangażowanych jest 115 wykonawców, którzy pracują w 11 działach administracji.
A do tej pory z tego narzędzia skorzystało prawie 1250 pracowników.

ISOZ działa nieprzerwanie od marca 2004 r. Jego wdrożenie wcale nie było sprawą
łatwą. Trudno było na początku przekonać interesantów, że, zamiast zgłaszać problem
przez telefon lub osobiście, wystarczy zalogować się do systemu oraz zarejestrować zgło-
szenie. Główną zaletą systemu jest możliwość śledzenia na bieżąco postępów nad reali-
zacją sprawy oraz dostępność jasno określonych informacji kto i kiedy może zająć się
rozwiązaniem problemu.

W ciągu kilku lat powiększono pulę adresatów o kolejne działy administracyjne,
zmniejszyła się liczba dyskusyjnych reklamacji, że ktoś zgłosił jakiś problem a nikt
się tym nie zajął. ISOZ na pewno pomaga w lepszej organizacji pracy oraz w bardziej
skutecznym wykorzystaniu zasobów ludzkich. Pracownicy DTI mogą na bieżąco reago-
wać na zgłaszane problemy. Czasami wystarczy tylko zamieszczona, np. w komentarzu,
szczegółowa instrukcja lub odesłanie do konkretnego tematu pomocy, który jest dodat-
kowo zintegrowany z systemem.
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Dzięki systematycznemu gromadzeniu różnych uwag od użytkowników ISOZ jest
w dalszym ciągu rozbudowywany oraz udoskonalany. Być może już w niedalekiej przy-
szłości zostanie on przekształcony w pełni funkcjonalny system obiegu spraw oraz do-
kumentów.

INTERNET HELPDESK SYSTEM

JAKUB GRYGIEL

Abstract. This article shows the present development status of ISOZ Internet Help Desk System, list
of features and the perspective in future.


