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Instrukcja korzystania z serwisu Help-Desk Regnator 

 

1. Rejestracja 

Aby założyć konto w serwisie, należy wysłać wiadomość pod adres 
helpdesk@regnator.com. W treści wiadomości powinny się znajdować poniższe dane: 

• Imię i nazwisko 

• Służbowy adres e-mail (jeżeli korzystamy z innego niż z którego piszemy) 

• Nazwa firmy 
 
 

Po otrzymaniu wiadomości, Klient otrzymuje wiadomość zwrotną z potwierdzeniem 
założenia konta w serwisie oraz danymi, które posłużą do logowani. 
 

2. Logowanie 

Należy przejść na adres helpdesk.regnator.com , na którym pokaże się nam następujące 
okno: 

 

 Po wpisaniu swoich danych należy wcisnąć przycisk Zaloguj. 

 
 
  

Jeżeli nie pamiętasz hasła, możesz użyć opcji Zapomnialeś hasła?  
 

Po wpisaniu adresu e-mail, zostanie wysłany link gdzie będzie 
można wpisać nowe hasło. 
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3. Nowe zgłoszenie 

Aby dodać nowe zgłoszenie należy wcisnąć przycisk  „+ Nowe zgłoszenie”, który 
znajduje się w lewym górnym rogu. 

 

 

Aby się wylogować z serwisu należy użyć przycisku „Wyloguj”, który znajduje się w lewym górnym rogu okna. 

 

Po wciśnięciu przycisku „Zaloguj” pojawi się kolejne okno. 

 

Należy uzupełnić powyższe okna: 

• Firma: nazwa firmy, z której piszemy zgłoszenie 

• Temat: czego dotyczy zgłoszenie 

• Priorytet: Niski/Średni/Wysoki/Najwyższy , od tego co wybierzemy zależy 
czas reakcji 
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• Opis: należy opisać szczegółowo problem, można zamieścić zdjęcia 
błędów za pomocą przycisku ”Dodaj plik”, który znajduje się pod Opisem 

• Kategorie: należy wybrać ogólny zakres problemu 

• Zgody:  po przeczytaniu regulaminu należy zaznaczy że się zgadzamy na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w regulaminie oraz że 
regulamin został przeczytany co się łączy z jego przestrzeganiem i 
akceptacją. 

 

Po wypełnieniu wymaganych pól, należy wysłać zgłoszenie za pomocą przycisku „Wyślij 
zgłoszenie”. Po jego wysłaniu serwis wyświetli nam następująca informacje. 

 

 

Aby zobaczyć nowe zgłoszenie należy wcisnąć podany link lub użyć przycisku „Lista 
zgłoszeń”, który przekieruje nas na główną stronę. 

 

4. Lista zgłoszeń 

W liście zgłoszeń, znajdują się wszystkie zgłoszenia z konta na którym jesteśmy 
aktualnie zalogowani. Do łatwego wyszukiwania konkretnego zgłoszenia służą filtry. 

Z prawej strony znajdują się filtry typu Nierozwiązane/Zamknięte. Pokazują nam one 
otwarte lub zamknięte zgłoszenia. 
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W górnej części środkowego panelu, znajduje się pasek. Po wciśnięciu strzałki w dół. 
Wysuną się kolejne możliwości filtrowania szczegółowego. 

 

 

 

• ID: należy wpisać numer zgłoszenia 

• Status: umożliwia wyszukiwanie szczegółowe typu Przeniesione do 

Działu Programistycznego, Rozpatrywane itd. 

• Kategorie: umożliwia filtrowanie zgłoszeń na podstawie kategorii 

• Priorytet: do wyboru Niski/Średni/Wysoki/Najwyższy 

• Data utworzona: umożliwia wyszukiwanie zgłoszeń w przedziałach czasu 
 

Po wybraniu filtrów należy wcisnąć przycisk „Zastosuj filtr”, serwis się odświeży z 

pasującymi zgłoszeniami.  
Przycisk „Zapisz filtr” umożliwia zapisanie filtrów, znajdą się one wtedy po lewej stronie 
pod zakładką Filtry. 
 
Przycisk „Ukryj filtry” służy do ukrywania panelu filtrów zarówno tych z lewej strony 
jak i górnych. 
 
W prawym górnym rogu znajduje się przycisk „Wyloguj”, nie jest on dostępny w 
zakładce „+Nowe zgłoszenie”. 
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4. Czas reakcji według SLA 

Parametr SLA, informuje o maksymalnym czasie podjęcia działania w celu 
rozwiązania problemu. Jest on zależny od Priorytetu, który został wybrany 
podczas dodawania Nowego zgłoszenia.  

Zależności Priorytet – Czas SLA: 

• Niski – 5 dni roboczych 

• Średni – 3 dni robocze 

• Wysoki – 2 dni robocze 

• Najwyższy – 24 godziny 

 

5. Procedura zgłoszenia w systemie Help-Desk Regnator 

 

 

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres helpdesk@regnator.com. 
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