
HelpDesk rendszer használati útmutató
Business Unit incadea&OneCore
Solitea, a.s., az Ön support csapata



Hozzáférés

HelpDesk rendszer a HELPDESK - Solitea a.s. címen érhető el. - link „Ügyfélkapu“:

https://solitea.easyredmine.com/


Bejelentkezés

Belépéshez kötelező megadni a „felhasználónév“ és a „jelszó“ adatokat, amelyeket korábban e-mailben kaptak meg:



Alapfogalmak

Feladat ID – Feladat száma

Tárgy – Tárgy/feladat címe

Projekt – Ügyfél/cég neve

Állapot – Állapot, melyben a feladat megtalálható (Új; Folyamatban; Függőben: Pontosításra váró, Jóváhagyásra váró, Tesztre váró, 
Harmadik oldalra váró; Ügyféltől visszaérkező; Megoldott)

Feladat típusa – Feladat típusa (Incidens, Javítás kérés, Módosítás kérés és Kérdés/Hotline - előfizetett órákon felül)

Prioritás – Feladat prioritása (Alacsony, Közepes, Magas, Sürgős/Hot-Spot - előfizetett órákon felül)

Határidő – A feladat megoldásának időpontja – Tervezett időpont a feladat megoldásához, ill. átadásához tesztelésre.

Becsült idő – Fizetett feladatok esetében – ügyfél által jóváhagyott munkaidő

Felelős – Solitea, a.s. oldalán a feladat megoldásért felelős személy

Szerző – Feladat szerzője

Kezdő dátum – Feladat létrehozás időpontja

Számlázott – Kiszámlázott feladatnál „Igen“ jelenik meg



Az első képernyő leírása
A belépés után az alábbi bevezető képernyő jelenik meg:



Bevezető képernyő bemutatása – Új feladat

• Új feladatot egy egyszerű

űrlap kitöltésével lehet

feladni:

✓ Amennyiben több

projektnek/cégnek is tagja, 

válassza ki ezek egyikét

✓ Válassza ki a feladat

típusát

✓ Válassza

ki a feladat prioritását

✓ Az állapotot hadjuk Új-ként

✓ Írja be a feladat címét

✓ Bővebb információk, leírás



Bevezető képernyő bemutatása – Saját feladatok

• Azon feladatok, melyek a 

bejelentkezett felhasználó

alatt voltak létrehozva

✓ A felső részben áttekintő

mezők találhatók az egyes

állapotokhoz.

✓ Az alábbiakban a nyitott

feladatok listája található

✓ Lista mellett grafikonok is

találhatók



Bevezető képernyő bemutatása – Minden
feladat

• Az összes feladatok

amely projektek

(ügyél/cég) alatt szerepel

a bejelentkezett

felhasználó

✓ A felső részben áttekintő

mezők találhatók az egy

es állapotokhoz

✓ Az alábbiakban a nyitott

feladatok listája található

egyben minden

felhasználótól

✓ Lista mellett grafikonok is

találhatók



Bevezető képernyő bemutatása – Alap áttekintés

• Különféle nézetek és

statisztikák minden olyan

projektből/cégből, ahol a 

bejelentkezett felhasználó

tag



Bevezető képernyő bemutatása – Függőben

• Az összes feladatok

amelyek "Függőben" állap

otban vannak

• A felső részben áttekintő

mezők találhatók az egyes

állapotokhoz.

✓ Az alábbiakban a 

"Függőben" lévő

feladatok listája található

✓ Lista mellett grafikonok is t

alálhatók



Bevezető képernyő bemutatása – Módosítás
kérés

• Az

összes módosítás kérés

állapota amelyek alatt sze

repel a bejelentkezett felha

sználó

• A felső részben áttekintő

mezők találhatók az egyes

állapotokhoz.

✓ Az alábbiakban a Módosít

ás kérés listája található

✓ Lista mellett grafikonok is

találhatók



Bevezető képernyő bemutatása – Számlázás

• Itt szűrheti a számlázott

feladatok áttekintését:

✓ Kijelölt időszakban

✓ Projektek/cégek alapján

• Az áttekintésben a 

"Megoldott" feladatok

vannak megjelenítve



Keresés és kilépés

A jobb felső sarokban talál egy ablakot a teljes-szöveges keresés megadásához.

A teljes-szövegű keresőablak mellett találja a HelpDesk-ből való kijelentkezéshez szükséges "Kijelentkezés" gombot.



A HelpDesk rendszer
használata



A feladat életciklusa

Feladat típus „INCIDENS“

Feladat típus „Javítás kérés“ és „Módosítás kérés“

Lépések
Feladat 

megnyitás
a

Feldolgozá
s kezdete 

és 
árajánlat 
készítése

Árajánlat 
jóváhagyá

sa

Fejlsztés/
megoldás 

elkészítése

Várjuk az
ügyfél 

visszajelzé
sét

Az ügyfél 
visszaigazolá

sa

Feladat
lezárása

Feladat
állapota

Új –
New

Folyamatb
an – In 

progress

Függőben 
–Waiting

Visszaigazol
va –

Returned

Függőben 
–Waiting

Visszaigazolv
a – Returned

Megoldott
– Resolved

Lépések Feladat 
megnyitása

Feldolgozá
s kezdete

Várjuk az 
ügyfél 

visszajelzé
sét

Ügyfél viss
zaigazolás

a

Feladalt 
lezárása

Feladat 
állapota

Új –
New

Folyamatba
n –

In progress

Függőben 
–Waiting

Visszaigaz
olva –

Returned

Megoldott–
Resolved



Új állapot

Új feladatot kétféleképpen lehet létrehozni.

1. A HelpDesk rendszer útmutató segítségével – fenti leírás szerint

2. E-mail beküldésével:

Feladat létrehozása akár egy e-mail beküldésével is megoldható. Használja a következő e-mail címet: helpdesk.iao@solitea.cz

A feladat amely ilyen úton lett létrehozva, alapból "Javítás" típusú és "Közepes" prioritás-ként szerepel a rendszerben.

E-mail-t, amely közvetlen az alkalmazottnak van elküldve nem vesszük figyelembe! 
Amennyiben az Ön kérésük megoldásra kerül, automatikusan "Hotline" és "Hot-Spot"-ként visszük fel a HelpDesk 

rendszerbe.

mailto:helpdesk.iao@solitea.cz


Függőben állapot

Az alábbi állapotokra fontos odafigyelni, mert az Önök együttműködése szükséges!

Pontosításra váró - Több információ szükséges – feladat megoldásához szükségünk van több információra

Jóváhagyásra váró – várjuk az ön jóváhyagyását

Tesztelésre váró – feladat átadva tesztelésre az Ön oldalukon

Harmadik félre váró – várjuk a harmadik fél segítségét



Függőben állapot – Ügyfél visszajelzése

A feladat listában, a "Függőben" lévő mezők közül válassza ki a megfelelő feladatot és kattintson a "tárgy" címére:



Függőben – az ügyfél visszajelzése

Egy új ablak jelenik meg. Amennyiben módosítani szeretné a feladatot, kattintson a „Szerkesztés" gombra:



Függőben – az ügyfél visszajelzése

• Új ablak jelenik meg

• Változtassa meg a jegy

állapotát "Visszaigazolva" 

állapotra

• A „Hozzászólás" mezőbe

kérem írja be a 

visszajelzését

• Feladathoz hozzárendelhet

csatolmányt is

• Majd kattintson a "Mentés" 

gombra



Visszajelzés az emlékeztető e-mailre

Amennyiben az emlékeztető levélre szeretne válaszolni, kérem a tárgyban használja a (RE:) funkciót.

A tárgyban szükséges az eredeti link és a feladat ID szám további használata, így a megfelelő feladatnál jelenik majd meg:



Vissza az alap menü-be
Amennyiben vissza szeretne lépni az alap menü-be, bal fenti sarokban kattintson a Solitea logó-ra.



Szeretettel várjuk a további
együttműködést

Köszönjük




