
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE 

GERENCIAMENTO DE TICKETS 

 

Assim que você conseguiu criar seu usuário na ferramenta, seguindo o passo a passo do 

manual para cadastro no Movidesk, poderá adentrar no sistema realizando o login, através 

da seguinte tela. 

 

Informando o seu usuário, senha e clicando em Entrar, você será direcionado para a 

ferramenta Movidesk. Surgirá uma listagem contendo os tickets. 

 



O sistema mostrará sempre os tickets que ainda não foram solucionados, ou seja estão 

aguardando uma ação sua ou uma ação da CS Sistemas. 

No lado esquerdo da tela, você encontrará os seguintes filtros: 

 

Clicando nos filtros você poderá refinar a busca, conforme legenda informada acima. 

Abaixo, temos o exemplo das informações que são mostradas quando se clica no filtro 

“Tickets Pendentes”. 

 

Coluna “Núm.” = Mostra o número do ticket. 

Coluna “Vencimento em” = Mostra a data em que sua solicitação será resolvida. Quando 

depender de desenvolvimento, neste campo será mostrado a data em que o sistema conterá 

sua melhoria ou correção. 

Coluna “Assunto” = Mostra o assunto do ticket. 

Coluna “Criada por” = Mostra o nome da pessoa que criou o ticket, podendo ser você ou os 

agentes do suporte da CS Sistemas. 

Coluna “Categoria” = Demonstra a categoria com que seu ticket foi aberto, tipo: 

Configurações, Dúvida, Instalação do sistema, problema/erro, solicitação de melhoria, 

solicitação de treinamento. 

Coluna “Data da última ação” = Data da última interação que se teve no ticket. 

Coluna “Status” = Mostra em que status se encontra o ticket, este campo deverá ser bem 

observado, pois ele indicará se você precisa interagir no ticket, se o mesmo já foi solucionado, 

se ainda está aguardando desenvolvimento. 



Coluna “Justificativa” = Complemento da coluna “Status”, indicando também como se 

encontra o ticket, exemplo Status = Teste / Justificativa = Teste Aprovado. 

 

CRIANDO UM NOVO TICKET 

 

Conforme imagem acima, você poderá clicar no ícone +, ou até mesmo utilizar a combinação 

das teclas “Alt + T”. Utilizando uma das opções, irá abrir a tela para você alimentar as 

informações. 

 

Você deverá escolher a categoria deste ticket, adicionar o assunto, descrever o 

problema/dúvida/solicitação, caso necessário utilize o símbolo do clips de papel para anexar 

imagens e documentos. Ao clicar em “Enviar Ticket”, você estará salvando o mesmo e 

enviando para o suporte da CS Sistemas. 

 



INICIANDO UMA CONVERSA VIA CHAT 

No canto inferior direito você encontrará o seguinte ícone: 

  

Clicando no ícone, será aberto uma janela que lhe dará a opção de iniciar uma conversa 

instantânea com um de nossos agentes de suporte. 

 

Caso ainda tenha dúvidas em relação ao uso da nova ferramenta de gerenciamento de tickets, 

não hesite de nos ligar: 

(48) 3045-1580 e (48) 9 9130-0018. 


