
Prezado Cliente,  

 

A fim de tornar nosso atendimento cada vez mais eficiente,  elaboramos este ma-

terial com algumas informações e dicas importantes sobre como agir quando 

identificar a necessidade de um suporte técnico.  

Boa leitura! 

Identificando a área 

de atendimento 

O primeiro passo para uma resolução rápida 

de um problema encontrado é saber identifi-

car a área de atendimento responsável pela 

solução.  

Infraestrutura: é a área responsável por 

problemas não relacionados ao POPULIS/e-

Una, ou seja, instalação do sistema, aplica-

ção de script, quedas ou lentidão do siste-

ma, processos do servidor, etc. 

Controle de Qualidade/HelpDesk: é a área 

responsável pelo POPULIS/e-Una, ou seja, 

dúvidas e erros relacionados à aplicação,  

disponibilização de versão e documentação, 

elaboração de manuais operacionais, etc. 

Consultoria:  é a área responsável por reali-

zar  treinamentos e parametrizações. 

Gestão da Informação: setor responsável 

por desenvolver relatórios e BPMs. 

Muitas vezes nos deparamos com mensa-

gens em vermelho na parte inferior das telas 

do POPULIS e acabamos  julgando ser um 

erro. Na maioria dos casos essas mensagens 

são “críticas”, ou seja, informações que a tela 

emite para informar o que está errado. O Con-

trole de Qualidade possui uma diversidade de 

manuais que podem auxiliar na resolução 

destes problemas. 

Porém, em outros momentos a mensagem se 

trata mesmo de um erro, o qual, em quase a 

totalidade dos casos, precisa  ser analisado 

pela equipe de Controle e Desenvolvimento 

da POPULIS. No POPULIS I se o erro encon-

trado for durante um procedimento de cálculo, 

trata-se de um erro de Server, mas se o erro 

for na abertura de uma tela, inclusão/

alteração/exclusão de algum item ou outros 

erros inerentes ao processo de cálculo, trata-

se de um erro da Web. 

OBS: Os erros encontrados no POPULIS II ou 

e-Una não possuem essa distinção. 

Identificando 

o problema 
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Abrindo um chamado no JIRA 

Todos os consultores e atendentes da 

POPULIS precisam, inevitavelmente, 

que seus atendimentos sejam registra-

dos no JIRA, portanto, sempre que 

houver uma dúvida, solicitação ou pro-

blema a forma correta de proceder é 

abrindo um chamado no JIRA.  

Para que o chamado seja resolvido 

mais rapidamente é de extrema impor-

tância que contenha nele o máximo de 

informações possíveis para se evitar, 

assim, contatos desnecessários, onde 

nossos consultores e atendentes solici-

tarão informações que já poderiam es-

tar contidas no chamado. 

No campo descrição, insira todas as 

informações que julgar importante para 

facilitar a compreensão por parte do 

analista. 

Lembre-se de informar no campo 

“Versão Afetada” a versão Web e/ou 

Server. Essa informação ajuda nossa 

equipe de Controle de Qualidade a 

identificar o problema.  

A versão Web pode ser consultada no 

link “Informações” na tela inicial do PO-

PULIS. (Vide Imagem 1) 

A versão Server pode ser consultada 

no menu Serviços/Processos Servidor. 

(Vide Imagem 2) 

No POPULIS II e e-Una a versão pode 

ser consultada no rodapé das telas. 

(Vide Imagem 3 e Imagem 4) 
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3) Delegue o Chamado (Botão Delegar) 

Todo chamado no JIRA possui um responsável, ora o cliente, ora um analista da POPULIS e isso só 

fica determinado quando uma das partes recebe o chamado da outra parte. Portanto, sempre que fizer 

um comentário delegue-o ao receptor, pois, caso contrário, o chamado ficará parado. 

OBS: Nunca delegue um chamado que se encontra com o Status “Em Progresso”, pois na maioria 

das vezes isto denota que existe um chamado interno associado em processo de resolução. Via de 

regra, um chamado “Em Progresso” deve sempre estar com um analista da POPULIS. 

1) Evidências: 

Sempre que abrir um chamado, envie o 

máximo de evidências possíveis, com 

uma boa descrição explicando o ocorri-

do com o caminho para se chegar na 

tela e imagens que ajude o analista a 

compreender o caso. E quando se tratar 

de um erro, não se esqueça de anexar o 

LOG! 

2) Evidências Detalhadas 

Ao enviar a imagem de uma tela do PO-

PULIS, tente mostra-la em sua totalida-

de, do cabeçalho ao rodapé, pois só as-

sim é possível identificar com 100% de 

certeza a tela objeto da ocorrência. 

4) Validação (Botão Validar/Não Validar) 

Quando um chamado chegar até você com o status “Em Teste/Validação” significa que a POPULIS o 

considera resolvido. Sendo assim, é necessário que o responsável final valide (ou não) o chamado 

para finalizá-lo ou reabri-lo. Portanto, quando um chamado com este Status chegar até você clique no 

botão “Validar” para indicar que o chamado pode ser finalizado ou  “Não Validar” caso você considere 

que o chamado ainda não foi concluído e há a necessidade de mais análises por parte da POPULIS. 

Dicas do JIRA 

Estaremos sempre à disposição!  


