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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como abrir um chamado no suporte do APLWeb.

2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:
Nº

Nome

Telefone

E-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário acessar o link suporte.aplweb.com.br.
4.

Atividades

Analisemos agora como abrir um chamado de suporte do APLWeb e verificar algum já existente.
Dividiremos este assunto em dois tópicos: (I) Abrindo um novo chamado e (II) Verificando andamento
de um chamado já existente.
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I. Abrindo um novo chamado
Passo 1. Em qualquer navegador, acesse o link suporte.aplweb.com.br.

Passo 2. Ao abrir a página, você verá duas opções, clique na opção “Abrir novo chamado”.
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Passo 3. Em seguida, aparecerá um formulário com alguns dados necessários para a criação do novo
chamado. Preencha-os corretamente, informe o texto de segurança e clique em “Enviar chamado”.

OBS1: Ao preencher os dados, no campo mensagem, é importante que você forneça o máximo de
detalhes possível para que possamos ajudá-lo.
OBS2: Você ainda terá a opção de limpar o chamado ou cancela-lo. Basta clicar na opção correspondente
no final da pagina.

Detalhamento do formulário
Nome completo: Preencher com o nome completo.
Endereço de email: Preencher com seu email.
Telefone/Celular: Preencher com o numero de telefone ou celular.
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Tópico de ajuda: Nessa opção, você poderá escolher algum tópico que tem a ver com sua dúvida. Veja a
seguir os tópicos existentes:

Assunto: Conteúdo do chamado.
Mensagem: Detalhamento do chamado.
Prioridade: Grau de importância do chamado.
Anexo: Nessa opção você poderá anexar um documento ou imagem se desejar.
Verificação: Código necessário para o envio do chamado.
Passo 4. Ao enviar o chamado, você receberá uma mensagem de confirmação do envio. Como mostrada
a seguir:

II. Verificando andamento de um chamado já existente
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preencha os dois campos pedidos(Email e

OBS: Você receberá uma mensagem e um email com o número do chamado que você abriu. É com esse
número que você preencherá o campo “Chamado”.
Passo 2. Ao clicar nessa opção, aparecerá um relatório do chamado feito com sua situação cadastral (se
está ativo ou já foi aberto), a data da criação do chamado e outras informações. Veja a seguir:

Material de Suporte:
http://suporte.aplweb.com.br/index.php

Página 5 de 5

