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UTILIZAÇÃO DO GLPI PARA GERENCIAMENTO DE CHAMADOS
Erlon Alves da Silva
Guilherme Moura de Oliveira
Thomas Max Pereira da Silva
Renan Costa Alencar1

Resumo: As empresas buscam sempre otimizar seus serviços e a necessidade
de se manter atualizados dentro do mercado de T.I. onde o atendimento ao
usuário precisa ser eficiente. Este trabalho tem como o objetivo mostrar o
gerenciamento de chamados, registro de chamados e estatísticas através da
plataforma GLPI junto com as políticas de boas práticas para serviços e
padronizar a gestão de chamados o ITIL. O GLPI É uma plataforma que possui
amplas funcionalidades para gerenciar chamados e ativos com solução Help
Desk, incidentes/requisições e inventários. com isso possibilita o gerenciamento
eficiente e em alguns casos mais simples até em uma solução automatizada da
plataforma para com o usuário. A plataforma GLPI busca atender e gerenciar
chamados e de forma eficiente gerar relatórios para que possa ser compreendido
e analisado, e até servir de base para comparações referente a chamados já
atendidos. A proposta é de gerencias os chamados através da plataforma GLPI
utilizando a metodologia do ITIL para aplicação das boas praticas de chamados e
serviços na empresa, Além de descrever as principais configurações realizadas no
portal, este trabalho também ilustra e demonstra a
importância deste tipo de ferramenta, acompanhando o uso por parte de um
cliente,
resultando em um fluxo de atendimento mais organizado e melhor estruturado.

Palavras-chave: Gerenciamento de chamados. Glpi. Gestão de serviços. Gestão
de chamados. ITIL.
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1 INTRODUÇÃO

Os serviços da Tecnologia da Informação (TI) têm o objetivo de atender as
demandas da empresa no que corresponde e dentro das diversas atividades. E
uma delas é o gerenciamento de serviços que cada dia mais, estão mais
completas.
De acordo com o Information Technology Governance Institute (ITGI)
(2007), a governança de TI integra e institucionaliza as boas práticas para:
planejar e organizar; adquirir e implementar; entregar e suportar; e monitorar e
avaliar seu desempenho, de forma a assegurar que a informação e a tecnologia
relacionada ajudem a empresa a atingir seus objetivos.
Com a necessidade de atender e resolver as solicitações de serviços, este
trabalho, irá abordar o processo de gerenciamento de chamados, com o objetivo
de mostrar a necessidade de um gerenciamento deste tipo. Apesar do GLPI ser
amplamente utilizado na Gestão de Incidentes de TI, o software é bastante flexível
e tem sido empregado na gestão de quaisquer serviços e ativos em outras áreas
de negócio, e também mostrar que o uso da ferramenta que assim se faz
necessário por meio das boas práticas do serviço de chamados (ITIL).
O GLPI é um software livre distribuído sob a licença GPL que se
transformou na opção número 1, quando o assunto é Gestão de Serviços. A
solução do GLPI é usada por organizações públicas e privadas de todos os portes,
tendo comprovada eficácia no gerenciamento de serviços, ativos e projetos.
Com base em CANABARRO; CEPIK, (2010), às iniciativas de T.I. têm
sofrido constantes processos de modificação, atualização e inovação inerentes à
sua natureza. Com isso as inovações nos parques de T.I. precisam ser
mencionadas e levadas a sério quando o assunto se trata de modificações ou
atualizações.
De acordo com (SPIRANDELLI, 2007), o gerenciamento de continuidade
dos serviços pode ser requisitado para informar o impacto da mudança do
chamado a ser realizado.
Esse trabalho apresenta o uso da ferramenta GLPI em uma empresa com
base em observações sobre a ausência de uma ferramenta que auxilia a gerenciar
os chamados, atendendo assim às demandas da empresa, organizando os
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chamados e delegando as devidas tarefas com fins de minimizar os impactos dos
problemas e se antecipar a eles também.

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Para o desenvolvimento do trabalho, tomamos como base uma empresa
fictícia do ramo atacadista e de alimentos. Com isso existe uma demanda de uso
de computadores com plataformas em Windows e Linux que são integradas aos
servidores locais no parque de T.I.
Com isso existe uma demanda de uso de computadores com plataformas
em Windows e Linux que são integradas aos servidores locais no parque de T.I.
Com o objetivo inicial de implementar a central de serviços, registrar os
chamados atendendo as tratativas do ITIL, usar o mínimo de recursos possíveis
na implementação e mostrar com dados estatísticos os registro e soluções de
chamados da empresa.
No parque de T.I. trabalha-se com dois servidores, um Linux RedHat e um
servidor Windows server 2012. Os mesmos estão interligados através da rede de
internet com o propósito de manter a comunicação de ambos mesmo até de forma
remota. Na loja em questão contém cerca de 30 computadores (estações de
trabalho para usuário) que podem ser acessados pelos colaboradores que
possuem login e senha previamente cadastrada no servidor.
É construído um questionário que é aplicado aos usuários do GLPI na
empresa (Anexo I). No (Anexo II) é possível observar como é feito o atendimento
do chamado através do GLPI.

2.1 Metodologia

Observando a necessidade de uma central de serviços para gerenciar os
chamados, traçamos a ideia de mostrar o uso de uma ferramenta para que
possamos fazer esse gerenciamento ou como chamamos de service desk que é o
usuário que abre o chamado para o respectivo setor de T.I. que traz a
responsabilidade de gerenciar e analisar aquele chamado. Contudo trazendo a
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responsabilidade que nos foi pedido que é a de gerar o mínimo possível de custos
para a empresa, mas sem ter a perda da qualidade no serviço.
Assim consegue-se observar e acompanhar os problemas nas quais temos
que resolver e também ajudar a criar dados estatísticos que comprovem aquela
necessidade que é a de ter uma central de serviços naquela filial.
Esta pesquisa se baseou em um tema recorrente que atende a metodologia
que já é conhecida no mercado, a ITIL.
De acordo com a citação (GASPAR, 2010); às práticas podem interferir em
todos os processos da empresa desde o desenvolvimento até ao atendimento ao
cliente após a concretização dos negócios através do Service Desk.

2.1.1 ITIL

ITIL, sigla que se origina do inglês Information Technology Infrastructure
Library. “É a mais conhecida no mundo abordagem para gerenciamento de
serviços em TI”. Conforme observado por Statdlobler (2006).
O ITIL é uma metodologia que faz o uso da descrição das melhorias para
todas as práticas que é de interesse e de gestão em TI. É a metodologia que mais
se utiliza e se assemelha quando o assunto é gerenciar serviços corporativos.
A versão 1 do ITIL era composto por 31 livros, que focou em Infraestrutura
de TI. No ano 2000, foi revisado e publicado a sua segunda versão.
O ITIL v2 baseou em 7 livros e foi mundialmente reconhecido como padrão
universal de Gerenciamento de Serviços na área de TI. (FREITAS, 2010, p. 58).
O ITIL v3 a qual foi utilizada neste trabalho, foi lançada entre 2007 e 2008,
incluindo e dividindo os processos da ITIL v2 em 5 estágios. A terceira versão da
ITIL medita no ciclo de vida do serviço (Figura 1), como todo serviço nasce
partindo-se de uma necessidade de negócio, desenha-se, utiliza-se e descarta-se
quando o serviço não tem mais utilidade, ou quando a tecnologia ultrapassa seu
lugar (DOROW, 2010).
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Figura 1 - Ciclo de vida do serviço ITIL

Fonte: Portal GSTI.

1º Estratégia de Serviço: A estratégia por si, foca em apurar o valor (benefício ou
retorno) de um serviço novo para o negócio, bem como sua demanda e os custos
envolvidos.
2º Desenho de Serviço: O desenho leva em conta os requisitos de
disponibilidade e continuidade dos serviços que são identificados na estratégia de
serviço, e assim faz a configuração dos itens que formam juntos um serviço.
3º Transição de Serviço: O processo de transição tem a responsabilidade de
fazer de forma segura, a construção e disponibilização dos serviços no ambiente
de produção.
4º Operação de Serviço: O processo de operação do serviço tem foco em manter
todos os serviços funcionando.
5º Melhoria continuada de Serviço: O processo de melhoria contínua além de
atuar na melhora futura de todos os processos dos estágios, foca-se em ajustar os
serviços conforme as mudanças do negócio.

A quarta versão do ITIL é a mais atual, foi lançada em 2019, ficou
conhecida como ITIL v4, é a grande atualização da versão 3 que a expandiu,
fornecendo agora uma base flexível para ajudar as organizações para o novo
mundo digital. (Mundo ITIL)
O ITIL v4 baseia-se em dois elementos chave: Modelo de quatro dimensões
e Sistema de valor de serviço (SVS). O ITIL v4 contém 34 práticas de
gerenciamento. Cada prática do ITIL v4 fornece vários tipos de orientação, como
termos e conceitos-chave, fatores de sucesso, atividades-chave, objetos de
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informação, entre outros.
As práticas do ITIL v4 estão agrupadas em três categorias:
1) Práticas gerais de gerenciamento;
2) Práticas de gerenciamento de serviços;
3) Práticas de gerenciamento técnico;

2.1.2 Operação de Serviços

No ciclo de vida do serviço, (FREITAS, 2013) ressalta que a Operação de
Serviço é uma fase importante, tendo em vista que fará, a interface direta entre os
usuários e a área de TI de uma empresa. A operação de serviços tem a função de
operar uma central de serviços (Service Desk) fazendo o gerenciamento de
chamados do tipo incidente, requisição, problema, evento e acesso.
Sendo utilizado o GLPI para criar uma central de serviços com base nos
processos da fase de operação de serviços, para se ter as funcionalidades da
ferramenta

como

as

de

gerenciamento

e

atendimento

de

chamados

(requisição/incidente/problema), e planejamento de tarefas, permitindo os técnicos
de TI organizar melhor as suas tarefas no dia a dia do trabalho, e assim
dispensando o uso de outra ferramenta para este mesmo fim.

2.2 Central de Serviços
A central de serviços (Service Desk) é uma unidade funcional constituída
por uma equipe de profissionais de TI, que é responsável por diversas de
atividades relacionadas aos serviços de TI que são fornecidos por um provedor de
serviços. (gaea consulting). De forma geral, a interface do Service Desk é feita
através de plataforma web como o GLPI, por telefone, ou por notificações geradas
por eventos da infraestrutura.
O Service Desk tem a função de tratar as requisições, incidentes, e
solicitações/dúvidas de usuários, e também pode tratar de outras atividades, como
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por exemplo a de comunicação quando acontece mudanças em serviços ou novos
serviços liberados no ambiente de produção, administração de licenças de
software, manutenção de contratos, entre outros.
Alguns benefícios que uma central de serviços pode trazer para uma organização
da área de TI:
● Melhora muito na comunicação para trabalho em equipe;
● Melhora na satisfação dos clientes sobre os serviços prestados;
● Tem uma melhor qualidade e agilidade no tratamento das solicitações de
clientes e usuários;
● Aumenta a produtividade do negócio e otimiza a utilização dos recursos de
suporte de TI;

2.3 Software GLPI

O GLPI é um software de código aberto utilizado para gerenciamento de
uma central tecnológica. Com esse software é possível fazer gerenciamento de
máquinas, licenças, dispositivos conectados a redes e chamados.
O GLPI foi elaborado por um grupo francês INDEPNET, que de forma ativa
o suporte ao software conforme o Glpi Brasil, (2018).
Tem como características:
● Sistemas de Perfis com permissões baseadas em níveis por usuário;
● Sistema de notificações tanto para chamados ou como para
eventuais problemas no sistema o glpi;
● Integração com o MySQL (Gerenciador de Banco de Dados) para a
base de dados;
● Relatórios por tipos de usuários, chamados, incidentes e afins;
● base de conhecimento para orientar o técnico em como atender ao
serviço
● Um acordo de nível de serviço – SLA.
Observando que foi citado os requisitos básicos para um service desk e
observando a amplitude da empresa com servidores, máquinas e sistemas
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operacionais, assim foi pensado em utilizar o software GLPI para atender a
necessidade de organizar, armazenar e gerenciar chamados.
● Primeiro baixamos o software glpi em nosso servidor Windows (para
implementar na rede de forma mais viável).
● Em seguida fizemos a instalação do software, criando o banco de
dados pelo próprio sistema de instalação para que possamos ter
acesso aos requisitos do banco de dados e incorporar os usuários do
Windows para o GLPI.
● Após os citados acima fizemos toda a configuração de permissão
dos usuários um a um atendendo as regras de negócio do ITIL e
suas hierarquias dentro da empresa.
● Logo após configuramos as regras de negócio tanto para incidentes
como para chamados e criamos também os tipos e categorias.
● E por fim, criamos a base de dados para comportar os relatórios e
estatísticas do gerenciador de chamados.
● Nesta última etapa testamos o portal do GLPI para que possamos ter
certeza que iremos conseguir registrar os chamados e ter as
estatísticas necessárias para mostrar a sua importância e eficácia na
sua atuação na empresa em questão.

2.3.1 Interface do operador de T.I. e interface do usuário
Na figura 2 observa-se que tem uma primeira parte da interface utilizada
para fazer o gerenciamento do chamado. Nela contém informações como o tipo,
categoria, impacto e localização. (Palma, 2016) coisas essenciais para que seja
delegado a urgência e o tempo de solução na qual é informação primordial para
que o usuário visualize a gestão do chamado e o operador de T.I. faça a devida
gestão e registro na base de dados o chamado que na qual foi aberto.
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Figura 2 – Interface/Página do operador de T.I.

Fonte: O próprio autor.

Na figura 3 observa-se o requerente/autor (usuário que abriu o chamado),
também podemos observar a quem o chamado foi atribuído (técnico responsável
pelo atendimento), E também podemos visualizar a requisição que foi feita no
campo da descrição e se possível o usuário poderá anexar arquivos no campo
arquivo para auxiliar no chamado. E por último podemos visualizar os campos de
acompanhamento, tarefa, documento e solução, campos predefinidos pelo gestor
para as ações rápidas dentro do GLPI.
Figura 3 - Interface/Página do operador de T.I.

Fonte: o próprio autor.

Abaixo na figura 4, podemos observar a interface do usuário. Com a
interface mais simplificada e acessível, o usuário consegue escolher o tipo de
chamado: requisição ou incidente, sua categoria, a sua urgência, a sua
localização, o observador (técnico que vai acompanhar o chamado e algum
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possível supervisor que deseja acompanhar o atendimento do chamado) em
seguida o título do chamado e sua descrição. E por fim um campo na qual é
possível anexar arquivos ou capturas de tela a fim de facilitar a leitura prévia do
chamado.

Figura 4 – Interface/Página do Usuário para abertura de chamados

Fonte: o próprio autor.

2.4. Ferramenta de estatísticas com análises de chamados

Observando a Figura 5 é possível observar os chamados baseados em
tipos. Conforme a figura acima, temos 3 chamados do tipo incidente que é quando
o chamado interrompe alguma operação de forma direta, e 18 chamados do tipo
requisição, que é quando o usuário precisa da mão de obra do departamento de
T.I. para a criação de um recurso ou desenvolvimento de uma nova ferramenta de
trabalho.
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Figura 5 – Gráfico com chamados por tipo

Fonte: o próprio autor.

Aqui nesta figura podemos observar o tempo em que o chamado leva para
ser solucionado. Com base nesta análise conseguimos ver que os chamados que
possui 90,5% dos chamados são solucionados em menos de 24/horas, de forma
igualitária os chamados com 4,8% correspondem a chamados com 1 dia ou mais
de um dia para ser solucionado.
Figura 6 – Gráfico com tempo médio de solução dos chamados

Fonte: o próprio autor.

Na figura 7 já podemos verificar que são os chamados por categorias, podemos
observar que o chamado que ocupa o topo dessa lista é o chamado de
Compartilhamento/Mapeamento, Em seguida vem o chamado com a categoria
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Internet/sem Internet. Nos chamados de internet/Sem internet com base nas
figuras anteriores nós podemos observar que é o chamado de incidente que é o
chamado que interrompe uma operação e requer uma urgência de nível alto para
que seja solucionado.
Figura 7 – Gráfico com o top 10 de chamados por categorias

Fonte: o próprio autor.

3 RESULTADOS

O GLPI é uma plataforma de código aberto, que nos permite fazer
modificações de acordo com cada empresa/filial sem custos ou com poucos
custos para a empresa. Lógico que se a empresa tem uma alta demanda, ela
necessitaria de usar a versão Premium do GLPI. Em questão, o processo que foi
abordado, é a de gestão de chamados do GLPI, que pode ser implementada
através do módulo Help Desk do software do GLPI, Através deste módulo
podemos também gerenciar os incidentes que por ventura venham a ocorrer na
empresa, pois todos os chamados que são abertos eles são analisados 24 horas
por um técnico de T.I. que está habilitado a gerenciar e a atender aquela
demanda. Assim nos geram as estatísticas para que possamos adotar políticas de
soluções e resoluções para solucionar problemas recorrentes e trazer as devidas
melhorias.

22

Ao Observar as estatísticas dos chamados conforme os gráficos
apresentados no decorrer deste projeto, podem ser identificados esses problemas
recorrentes, assim buscando sempre o melhor caminho para a solução daquele
devido problema.
Com a plataforma GLPI é possível observar conforme as figuras já
apresentadas os chamados por categoria, o tempo na qual em média os
chamados são atendidos e os chamados mais recorrentes, ganhos esses que
permitem observar que é necessário a central de serviços para fazer esse
levantamento de dados e traçar um planejamento para o gerenciamento dos
próximos chamados na empresa.
Com a chegada da plataforma GLPI na empresa para fazer o
gerenciamento de chamados, é observado que antes alguns desses chamados
levavam dias para ser solicitado de forma informal, e com a chegada da
plataforma existe um padrão na qual se formaliza o chamado. Como também a
plataforma dispõe de relatórios que podemos comparar por período ou por data os
chamados e até mesmo os tipos de chamados mais solicitados para que seja
traçado ideias de como solucionar ou corrigir problemas recorrentes.
Utilizamos de um questionário de satisfação com os usuários através da
plataforma GLPI com o Survey, para que possamos saber como o usuário avalia o
uso da ferramenta para o gerenciamento dos chamados e suas soluções.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste trabalho podemos observar uma central de serviços
para o bom gerenciamento de chamados atendendo às regras do ITIL e adotando
políticas de abertura de chamados para registros estatísticos e técnicos de
problemas que ocorrem, a fim de deixar registrado e obter dados para que os
mesmos problemas não voltem a acontecer.
Sendo uma opção de código aberto para a empresa, não houve qualquer
custo até então para a implementação desta central de serviço. Logo podemos
obter uma redução significativa em custos para uma central de serviço e aplicar
estes recursos para as possíveis soluções de problemas que demandam a
empresa.
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Assim alcançamos o nosso objetivo que era de mostrar a utilização do GLPI
para gerenciamento de chamados, usando o mínimo de recursos possíveis na
implementação e mostrar com relatórios ou gráficos os registro e soluções de
chamados de uma empresa.
Com tudo isso, mostramos a utilização do GLPI para um gerenciamento de
chamados eficiente em qualquer parque de T.I. que necessite e que atenda a uma
metodologia de chamados. Assim é possível gerenciar chamados que também
gerenciam negócios e mantém um bom andamento com análises no setor de T.I.
A plataforma do GLPI atende a diversos tipos de gerenciamentos, em
questão abordamos o gerenciamento de chamados e sendo assim possível
gerenciar usuários e máquinas, como também por ser um software de código
aberto seja possível integrar plugins na qual o software dá suporte para que seja
feito melhorias e adaptações aos administradores locais da plataforma. assim
existem diversas personalizações que dentre elas passam pela pesquisa de
satisfação, layout da plataforma, painéis de monitoramento de chamados e ativos
entre outros. a plataforma é rica em outros segmentos de gerenciamento que pode
sim ser utilizado e integrado a central de serviços quando solicitado ou quando
houver interesse da empresa ou do administrador de T.I. em adotar tais medidas.
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ANEXO I – Questionário: Pesquisa de satisfação com base em gráficos
Questão 1 - Como você avalia a interface/utilização da central de serviços?

Fonte: o próprio autor.

Questão 2 - Como você avalia a ferramenta GLPI para abrir e solucionar
chamados?

Fonte: o próprio autor.
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Questão 3 - Como você avalia o atendimento dos chamados?

Fonte: o próprio autor.

Questão 4 - Como você avalia o tempo na qual o seu chamado foi solucionado?
.

Fonte: o próprio autor
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ANEXO II – Atendimento do chamado através do GLPI

Interface de Login

Fonte: o próprio autor.

Uma vez o usuário cadastrado no sistema GLPI, o mesmo ingressa com
seu login e senha para acessar os menus disponíveis no sistema para realizar
abertura de chamados ou acompanhar os chamados em aberto pelo respectivo
usuário.

Página inicial do sistema

Fonte: o próprio autor.

Já com o GLPI aberto, o usuário clica em criar um chamado para que acesse a
página da abertura de chamados, ou caso ele queira acompanhar ou visualizar
outros chamados, existem outras opções abaixo.
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Interface de abertura de chamados do usuário

Fonte: o próprio autor.

Acima o usuário preenche os campos que correspondem ao tipo de
chamado seja ele requisição de serviço ou incidente, seguido da categoria,
urgência e o tipo de hardware que ele deseja suporte. Em seguida o usuário
coloca a localização que corresponde ao setor na qual está alocado a sua
máquina. Em seguida o usuário pode decidir se algum outro usuário pode
acompanhar o chamado através do campo observadores. Seguido de preencher o
título que é obrigatório e colocar a descrição do problema na qual ele deseja abrir
o chamado.
Interface com dados dos chamados abertos

Fonte: o próprio autor.

Após chamado aberto o usuário de T.I. consegue visualizar campos
importantes que são delegados no respectivo chamado e já seguindo para o
atendimento remoto.
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Conectando a Área Remota

Fonte: o próprio autor.

Usuário do setor de T.I. acessa de forma remota a máquina na qual o
usuário está solicitando o mapeamento do diretório público.

Mapeamento da unidade

Fonte: o próprio autor.

Mapeamento da unidade sendo realizado com o diretório na qual foi
solicitado no chamado.
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Unidade mapeada no desktop do usuário

Fonte: o próprio autor.

Unidade de mapeamento do servidor para a máquina na qual o usuário fez
a solicitação.

Interface de acompanhamento do chamado

Fonte: o próprio autor.

Conforme a solicitação do usuário, pasta do mapeamento público foi
colocada em seu usuário. Por fim o encerramento do chamado através do GLPI.

