FAQ DA CSTI
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1) Como faço para acessar a Central de Serviços de TI?
Temos as seguintes opções de acesso à Central:
1ª Opção:
Através da área de trabalho (DESKTOP )

a) Dê um duplo clique sobre o ícone:
2ª Opção:
Através da INTRANET – (http://portalintranet.redetst/web/tst-intranet/inicio)
utilizando computadores que fazem parte da rede do TST:
b) Clique no menu <<Informática>>, localizado na parte superior, do lado direito
da página;
c) Clique sobre o item <<CSTI>>, localizado na caixa à esquerda da página.
3ª Opção:
Digitando o endereço da ferramenta diretamente em seu navegador:
http://csti.rede.tst

2) Qual login utilizar?
Campo do Usuário:
Digite seu código (c0XXXXX)
Campo senha:
Digite a senha de acesso à rede (Windows)
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3) Quem tem permissão para abrir demandas nesta ferramenta?


Usuário que detenha FC4 ou superior;



Aqueles que não possuem essas funções comissionadas, mas que sejam
autorizados pelo gestor de sua unidade e;



Usuários que queiram acompanhar o andamento de seus chamados podem fazêlo por meio de link no Portal Intranet, no menu <Informática>, do lado direito
da página, opção CSTI (Central de Serviços de Tecnologia da Informação).

4) Como abrir uma demanda?

Clique no botão “Novo Chamado”

Dê um título ao Chamado no Campo “Assunto”
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Na aba “Suas Informações Pessoais”, alguns campos já vêm previamente preenchidos,
precisando complementar os campos em branco. No próximo chamado que for aberto,
os campos já aparecerão totalmente preenchidos.

No campo “Descrição”, preencha detalhadamente sobre o problema ocorrido ou sua
solicitação. Caso necessário, poderá anexar um arquivo.
E, por último, clique em “SALVAR”.
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5) Como acompanhar sua demanda?

Após fazer o login, na tela inicial já estarão visíveis todos os chamados ativos e abertos
pelo usuário, podendo utilizar o filtro de pesquisa para localizar uma demanda.
Caso a demanda ainda não esteja concluída, o usuário poderá, no botão “Editar”,
acrescentar mais detalhes ou adicionar um novo anexo.

6) Quando recebo as notificações?
O usuário receberá notificação em três situações:


Na abertura da demanda;



Em caso de cancelamento e;



No encerramento da demanda.

7) Como dirimir mais dúvidas?
Caso ainda haja dúvidas, a videoaula apresentada pelo TI EM FOCO, está disponível em
nosso site: http://autoatendimento.tst.jus.br
Caminho: TUTORIAS\TI EM FOCO\ CSTI – Central de Serviços de TI
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