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GLPI 
 
F E L H A S Z N Á L Ó I  L E Í R Á S  

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 

 

Nyílt forráskódú, hibabejelentést, kérelmek benyújtását támogató webes alkalmazás, amely 

alkalmas többek között eszközök nyilvántartására (ingatlanok, közös használatú eszközök), 

szervizelés adminisztrálására, felhasználó támogató rendszer (help-desk) adminisztrációjának 

kezelésére, hardver és szoftver leltár nyilvántartására. 

Webes bejelentkezés után bejelentéseket (hibákat vagy kérelmeket) lehet felvenni és ezek teljes 

életútját figyelemmel kísérni. 
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HIBA BEJELENTÉS ÉS A MEGOLDÁS FOLYAMATA 

 

 

  

ügyfélszolgálat 

felhasználó 

technikusok 

felület 

hibajegy 

adatbázis 

1 

2a 

2b 

2c 

3 

4 

 

1. A felhasználó az OIK központi számán bejelenti a hibát vagy a kérelmét 

2. A hiba vagy a kérelem rögzítésre kerül a GLPI webes felületén 

a. a felhasználó, 

b. ügyfélszolgálat vagy a 

c. technikusok által. 

3. Új hibajegy keletkezik 

4. Az adatbázisba kerülnek az adatok  
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megoldók 

adatbázis 

felhasználó 

e-mail 

 

  

5 

6 

7 

felület munkafolyamat 

8 

9 

10

0 

 

5. A rendszer értesítéseket állít elő. 

6. Az érintett megoldók értesítés kapnak a hibáról, igényről 

7. A bejelentő felhasználó visszajelzést kap 

8. Elkezdődik a munkafolyamat 

9. A megoldók rögzítik a folyamat lépésit a felületen 

10. A változások az adatbázisba kerülnek 
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felhasználó 

megoldók 

adatbázis 

vezetők 

  felület 

 

11. A bejelentés állapotváltozásainak kezdeményezése és követése 

a. a megoldók 

b. a felhasználó részéről 

12. A változások és naplózások 

13. Vezetői igények a folyamatok összefoglalására, riport és kimutatás igény jelzése 

14. Eredmények 

a. riport és /vagy  

b. grafikon készítés 

11a 

11b 

12 

13 

14a 

14b 
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FELHASZNÁLÓI LÉPÉSEK 

Belépés  

1. Nyissa meg a böngészőjét (Mozilla, Explorer, Chrome, stb.) és a 

felső beviteli sorba írja be: http://glpi.intra.usn.hu 

2. A megjelenő belépő ablakban írja be a felhasználó nevét és a jelszavát (Groupwise-os belépő) és 

nyomja meg az Entert vagy kattintson az Elküld gombra 

a. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor egy e-mail cím megadásával lehetőség van a jelszó 

megváltoztatására. 

b. Ha nem tudja  

i. a felhasználó nevét vagy 

ii. a jónak vélt adatok beírása ellenére sem jelenik meg a főképernyő, akkor hívja az 

OIK segélyvonalát: +36-1-459-1500 / 63333 vagy +36-20-666-3333 

3. A megjelenő felületen rögtön rögzíthetővé válik egy hiba vagy kérelem bejelentése. 

Hiba vagy kérelem bejelentés  

 

4. Az alapértelmezett szervezeti egység alatt lehet a hibát vagy kérelmet felvezetni. 

http://glpi.intra.usn.hu/
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a. Válassza ki a bejelentés típusát: Hiba (Incidens) vagy Kérelem 

b. Válassza ki a kategóriát vagy is azt a területet, amit a hiba vagy a kérelem érint. 

c. Határozza meg a fontosságot  

 Nagyon magas 

 Magas 

 Közepes 

 Alacsony 

 Nagyon alacsony 

b. Beállítható hogy a bejelentést érintő eseményekről Ön e-mailértesítést kapjon a rendszerbe 

felvezetett címre.  

5. Válassza ki az érintett hardver vagy szoftver elemet vagy bejelentéssel érintett egyéb elemet. 

6. Adja meg a helyet, amellyel a hiba vagy kérelem érintett. 

7. Adja meg a hiba vagy kérelem tárgyát. 

8. Írja le röviden a hiba vagy kérelem jellegét, szövegét 

9. Ha létezik olyan dokumentum, amely a hiba vagy kérelem megoldását elősegíti, lehetőség van 

állományok (dokumentumok, képek, stb.) feltöltésére is. 

10. Az adatok megadását követően kattintson az Üzenet küldése gombra. 

A hiba- vagy kérelem-jegy küldését követően, 

amennyiben az e-mail értesítések igen étéket 

tartalmaztak, akkor üzenetet kap a hiba vagy 

kérelem bejelentéséről. 

A hiba vagy kérelem folyamatában lehet 

tájékozódni a Fel menüpont választásával. Itt 

kiválasztható az az esemény, amelyről több 

információt szeretne megtudni. Minden egyes 

érintett folyamatváltozásról e-mail-ben is 

értesül, ha előzetesen ezt választotta (4.b). 
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A bejelentések állapot szerinti listájában bármelyik állapotsorra kattintva megtekintheti a bejelentések 

bővebb adatait, például a bejelentés létrehozásának dátumát, az igénylőt, a fontossági besorolását 

(priorítás), stb. 

 

A listában a cím oszlopban szerepelnek a bejelentések tárgyai, az egér mutatóját a tárgyra mozgatva (az 

egér mutatója egy kézre változik) egy un. buborékablakban megjelenik a bejelentés leírása. Ha rákattint a 

szövegre, akkor a bejelentés teljes tartalma kerül a felületre. 

(a felület részletes leírása a Teljes felület oldalon)  
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Számítógéppel kapcsolatos kérelem bejelentése 

1. Lépjen be a rendszerbe (Belépés) 

2. Megjelenik a bejelentő felület. 

a. Ha nem, akkor kattintson a Bejelentés létrehozása menüpontra.  

3. A Típus legördülő listából válassza a Kérelem sort. 

4. A Kategória listából válassza az Eszköz igénylés 

sort. (Itt piros csillag jelzi, hogy kötelező megadni 

az adatot.)  

   

 

 

5. Állítsa be a fontosságot. 

Alapértelmezetten hagyhatja, mert 

a folyamat során az engedélyezők 

illetve a megoldók növelhetik a kérelmének fontosságát.  

6. Az Érintett HW / SW listából válassza a Számítógép értéket. Ezt követően megjelenik egy kereső 

mező (kereséshez) és egy legördülő lista.  

a. Ha a kereső mezőbe duplán kattint, akkor ott egy csillag jelenik meg és a legördülő listában 

az összes elem választhatóvá válik.   

b. Ha a kereső mezőbe szöveget kezd irni, akkor a lista csak azokat az elemeket fogja 

tartalmazni, amelyekben megtalálható a szövegrész.  

7. Válassza ki az Asztali Számítógép sort.  

 
8. Adja meg a szervezeti egységét a Hely listából (ahová a kérelmező kéri az adott eszközt).  

 
9. Írja be a kérelem tárgyát a Cím mezőbe, most Videó kártya  
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10. Írja be a kérem szövegét a Leírás részbe.  

 
11. Kattintson az Üzenet küldése gombra.   

  

 

12. A folyamat zárásaként visszaigazolást kap a képernyőn.  

 
13. A kérelem bejelentéséről e-mail üzenetet kap.  

A linkre kattintva beléphet a 

GLPI felületére 



GLPI 

 

11. oldal  

 

 

14. A további változásokról és a megoldásról, az eszköz kiszállításáról, a munkafolyamat befejezéséről 

szintén e-mail értesítést kap. 

15. Amennyiben a bejelentést 

megoldották (pl. kiszállításra 

került az eszköz, stb.), akkor a 

bejelentkezésnél a Fel 

menüpont alatt a bejelentések 

listájában megjelenik a 

„Lezárandó bejelentéseid” 

alatt. 

16. Kattintson a leírás oszlopában 

lévő szövegrészre. 

17. A képernyőt (a böngészőben) 

gördítse lejjebb, amíg a 

„Megoldás elfogadása” rész 

láthatóvá válik.  

18. Ha szeretne megjegyzést írni az elfogadáshoz, akkor írja be a beviteli mezőbe. 

19. Nyomja meg az Elfogadott megoldás gombot (vagy ha indokolt a Visszautasított megoldás 

gombot) 
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Keresés alkalmazása  

Általánosan a listában megjelenő adatoknál használható a keresési funkció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jellemzők a lekérdezéshez tartozó mezők, általában a táblázat fejlécének tartalma, amely alapján a 

keresés szervezhető. Ennek a jellemzőnek az adattípusa szerint (szöveg, dátum vagy listából választható 

elem) jelenik meg a viszony a jellemző és az érték között (ami lehet pontosan és tartalmaz, valamint 

dátumra vonatkozó összefüggések). 

Általában elegendő egy jellemző alapján elvégezni a keresést, de feltételek megadásánál több kapcsolt 

feltétel is alkalmazható. 

 

Több feltétel alkalmazásakor lehetőség van ezek logikai kapcsolatának meghatározására, amelyek a 

következők lehetnek: AND – és, OR – vagy, AND NOT – és nem, OR NOT vagy nem. 

  

kereső alaphelyzetbe 

mentés 

könyvjelzőként 

keresés 

indítása 

érték 
viszony 

keresési tétel 

neve (jellemzők) 

törölt tételek 

megjelenítése 

új feltétel 

hozzáadása 
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Beállítások  

A beállítások menüpont választásával lehetősége nyílik 

adatainak kiegészítésére, a felület nyelvének megválasztására és ha több profillal rendelkezik, akkor az 

alapértelmezett meghatározására. 

A Fő fülön megadhatja mobil számát, második telefonszámát és a telephelyét. 

 

A Személyes beállítások fülön az alábbi beállítások kezdeményezhetők. 
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Menüszerkezet  

 

Fel bejelentések összefoglaló nézete 

Bejelentés létrehozása új bejelentés készítése 

Bejelentések 
listázott bejelentések, alapértelmezetten a nem lezárt bejelentések 

ebben a részben lehet keresési feltételeket megadni a bejelentésekhez 

Foglalások  

GYIK gyakran ismételt kérdések 

 

Felületismer tető  

Ebben a részben áttekintésre kerül a felhasználó által látható összes felület és azok rövid, tömör 

magyarázatokkal tűzdelt képei.  

A teljes felület 

 

 

 

 

  

Aktuális szervezet 

Aktuális szerepkör 

Menü 

Információs sor 

Felület 

Fülek 

Aktuális szerepkör 

Aktuális szervezet 
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MEGJEGYZÉSEK FÜL 

Itt látható a bejelentéshez tartozó adatok, a kapcsolódó szereplők, a bejelentés tartalma. A megfelelő 

jogosultságokkal kezdeményezhető új megjegyzés hozzáfűzése a bejelentéshez. 

 

FELADATOK 

Felhasználóként csak olvasható felület, a megoldók által felvezetett feladatok listája. 

 

KÖLTSÉGEK 

Ezen a részfelületen lehet követni a bejelentéshez kapcsolódó költségek alakulást, amennyiben ezek 

meghatározásra kerültek a folyamat során. 

 

MEGOLDÁSOK 

Itt követhető nyomon a megoldók által adott megoldások. Amennyiben a megoldás elfogadható, úgy 

megjegyzés hozzáfűzésével elfogadható az Elfogadott megoldás gomb megnyomásával. Ha a megoldást 

hiányosnak, nem elfogadhatónak ítéli, írja le indokait a Megjegyzés mezőbe és nyomja meg a Visszautasított 

megoldás gombot.  

Létező megjegyzés 
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STATISZTIKÁK 

Ebben a részben a dátumok és idők kerülnek feltüntetésre. 

 

DOKUMENTUMOK 

Itt adható meg a bejelentéshez kapcsolódó különböző típusú és formátumú dokumentum. 

 

Új dokumentum csatolásához tegye a következőket: 

1. nyomja meg a Fájl kiválasztása gombot 

2. a megjelenő Intézőben válassza ki a kívánt állományt és nyomja meg a Megnyitás gombot 

3. kattintson az Új fájl gombra  

 
4. a feltöltés sikerességéről üzenetet küld a rendszer a képernyőre 

5. az új sor megjelenik a dokumentumok listájába 

TÖRTÉNET 

A listán követhető a bejelentés elemi történései a legújabbtól a legrégebbiig. 
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ÖSSZES 

Ennek a fülnek a választásával az eddig ismertetett felületek egy képernyőn jelennek meg. 

Aktuális szervezet váltása (ha több szervezethez is tartozik)  

 

Bejelentés létrehozása 
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Bejelentések listája 

SZEMÉLYES NÉZET 

CSOPORT NÉZET 

 

GLOBÁLIS NÉZET 
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ÖSSZES 

 

Foglalások 

 

GYIK 

 

Könyvjelző 

Külön ablakban megjelenő lista a mentett könyvjelzőkről. 

 

A könyvjelző Betölt könyvjelző oszlopában olvasható névre kattintva a háttérben a kiválasztott oldal jelenik 

meg. Ez után a könyvjelzők listájának ablaka bezárható. 
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Ikonismer tető 

Hely Jel Magyarázat 

Menü 

 
 

Bejelentő felület megjelenítése, új bejelentés kezdeményezése 

 
Kereső felület megjelenítése 

 
Érvényesítésre váró bejelentések 

 
Könyvjelzők listája és betöltése 

 
Menüszerkezet 

 
Szerepkör 

 
Az aktuális szervezet. Kattintással lehetőség van a szervezet 
váltására. 

Keresés 

  Keresés mentése könyvjelzőbe 

 Kereső alaphelyzetbe 

 
Törölt elemek megjelenítése 

 
Kereséséi feltétel hozzáadása, elvétele 

 
Kereséséi feltétel hozzáadása, elvétele 

 
Keresés indítása 

Felület 

 

 

További információk az adott elemről buborékban jelennek 
meg. Kattintással az elemre vonatkozó felület megjelenítése 
kezdeményezhető. 

   Elem hozzáadása 

  Export 
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Felhasználót kötelező megadni 

 
 

Felhasználó 

 
 

Felhasználó csoport 

 
 

Külső szervezet 

   Felület elrejtése, kibontása 

 
 Léptetés 

 
 Gyors váltás a fülek között 

 
 Következő fül 

 
 

Előző fül 

 
 

Ha létezik webes felület, akkor a link elérése  

 
 

E-mail értesítések váltása 

 

 

Felugró naptár 

 


