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Espai de suport TIC
Ús del portal – Per a més informació consultar la intranet 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/IniciIntranet/ComunicacioIncidenciesSAU

Usuari ATRI

La via de comunicació més 
àgil i ràpida per contactar 
amb el SAU

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/IniciIntranet/ComunicacioIncidenciesSAU
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Espai de suport TIC
Ús del portal – Com crear una incidència o consulta 

2

3

1 1

Per crear una incidència primer 
cal seleccionar “avaria o mal 
funcionament” a la part superior 
de la pantalla. Per crear una 
consulta cal seleccionar 
“necessito saber”

2

En segon lloc cal seleccionar la 
categoria que encaixa amb la 
necessitat, ja sigui per crear 
una incidència com una 
consulta

Per últim, cal seleccionar 
“sol·licitar ara” per accedir al 
formulari associat a la categoria 
concreta
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Espai de suport TIC
Ús del portal – Com crear una incidència o consulta 

3

1
Cal emplenar les dades del formulari 
associades a la categoria de la consulta 
o incidència seleccionada

2
Per crear la consulta o incidència s’ha 
de clicar “enviar” i aquesta es crea al 
sistema

Apareixerà una pantalla amb el número 
de tiquet creat per poder-ne fer 
seguiment

3

1

Cal que el correu que apareix informat 
en aquest camp sigui el de la persona 
que fa la incidència per tal que pugui 
rebre els correus electrònics que es 
generin. Pot ser de gencat o d’xtec

1

2
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Espai de suport TIC
Ús del portal – Fer seguiment de la incidència o consulta 

1

1

A la part dreta de la pantalla es pot 
consultar de manera ràpida en quin 
estat està la incidència o la 
consulta

2
Aquest botó serveix per crear una 
incidència  o consulta copiant les 
mateixes dades de la ja existent

Aquest botó serveix per cancel·lar 
la incidència o consulta en cas que 
la problemàtica detectada s’hagi 
solucionat

3

Aquest botó serveix per accedir a 
tota la informació en referència al 
tractament de la incidència o 
consulta 

4

432

5

Aquest botó serveix per reobrir la 
incidència o consulta si la resolució 
donada no soluciona la 
problemàtica
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Espai de suport TIC
Ús del portal – Fer seguiment de la incidència o consulta 

2

3

4

1

1
En aquesta barra es mostra en 
quina fase està la incidència

2

Al quadern d’activitats es mostren 
els diferents comentaris que el 
proveïdor va fent sobre el 
tractament del tiquet i que vol 
publicar. En aquest cas s’ha fet un 
manca de dades, que és informació 
complementària que el proveïdor 
necessita per poder resoldre 

Es possible posar-se en contacte 
amb el proveïdor si es vol facilitar 
informació addicional o adjuntar 
documentació / captura de pantalla

3

És possible reclamar una incidència 
quan fa dies que no avança la seva 
resolució. En fer clic al botó apareix 
una pantalla per escriure un 
missatge al proveïdor i aquest rep 
un correu electrònic
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Espai de suport TIC
Ús del portal – Resposta a un manca de dades 

1

2 3

1

Quan a la pantalla inicial apareix un 
tiquet amb aquesta alerta vol dir que 
requereix l’atenció de l’usuari. Fent 
clic al tiquet s’obre aquesta pantalla 
i es por respondre al manca de 
dades

2 El text del proveïdor apareix en la 
pantalla seleccionada

La resposta s’ha d’escriure a 
aquesta pantalla on també es poden 
adjuntar documents o captures de 
pantalla
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