GUIA INCIDÈNCIES IBSTEAM

1.Pàgina Principal.
A l’hora de registrar una nova incidència ho pots fer a partir de la pàgina web
d'incidències oficial d’ibsteam.
Aquesta pàgina la pots trobar al final d’aquest document i a la mateixa pàgina
web d’IBSTEAM.
El primer que has de fer és registrar-te mitjançant el formulari que apareixerà
en pantalla:

Accedint al Botó de Registrarse podrás seleccionar un gmail per a crear un
compte:

Al correu seleccionat s’enviara un enllaç per acabar l’enregistrament.
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Un cop has entrat a al teu compte pots accedir a la pàgina que es pot
veure a la imatge.

A la pàgina principal es presenten diferentes opcions , les quals
explicarem a continuació.

2.Gestió d’Usuari.
Una vegada has accedit amb el teu compte a la
pàgina d'incidències, s'haurà d'accedir al perfil
d'usuari en el qual afegirem les nostres dades,
per a una forma més senzilla de comunicació.

A l'hora de modificar el nostre perfil o tancar sessió haurem de prémer
damunt de la icona d’Usuari.
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En el teu perfil has
d’anyadir el teu nom.
També pots comprovar
el correu amb el qual
t’has registrat i tens
l'opció de canviar la
contrasenya.
Pots modificar també
altres opcions com
l’idioma i la zona
horaria.

3.Sol·licituds.

A l’apartat de “Solicitudes” pots veure les sol·licituds creades per tu.
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-Centres Educatius.

A l’hora d’enregistrar una nova incidència has de seleccionar una de les
opcions segons on estigui situat el teu centre o si la vols realitzar com a
familiar.
Un cop has seleccionat el centre tens 3 opcions per a classificar la
incidència i has de triar la que necessitis o trobis més adient.
-Consola Google WorkSpace (GSuite).
-Dispositiu de préstec alumnat.
-Consola Microsoft Tenant.

-Exemple Incidència.
En seleccionar una de les opcions haurem d'emplenar el següent
formulari.
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Primer indicarem les nostres dades personals (Nom i llinatges i telèfon de
contacte) després seleccionarem el centre des del qual es realitza la
incidència i escollirem quin tipus de dispositiu és el de la incidència,
seleccionant una opció (mifi o chromebook), en l'apartat de ID del
dispositiu haurem de indicar el número que es troba a l'adhesiu de la
Conselleria, a continuació haurem de indicar el número de sèrie del
dispositiu el qual podreu trobar en la caixa del dispositiu sota el nom
'Serial Number' i finalment indicarem el títol de la incidencia , que ha
d’explicar breument el que ha ocorregut al dispositiu i una descripció
detallada del problema.

-Incidències Familia.
En aquest apartat s'indiquen els tipus d'incidències que poden crear les
famílies

-Préstec de dispositius.
Una de les opcions que se'ns ofereix d'incidències és del préstec de
dispositius, en la qual haurem de indicar el nom i llinatges del sol·licitant ,
el centre si cal , el telèfon de contacte ,el tipus de dispositiu(MIFI o
Chromebook),l’ID,el numero de serie i el títol seguit d’una descripció, la
qual ha d’explicar el problema amb la connexió WIFI.

-Altres.
Si hi ha altres tipus de sol·licituds o incidències per part dels familiars es
poden comunicar a partir de l’apartat “Altres”, on com a tots els apartats
anteriors indicarem el títol de la incidencia , que ha d’explicar breument
el que ha ocorregut al dispositiu i una descripció detallada del problema.
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4.Revisió de les sol·licituds.
Un cop realitzada la solicitud s'obrirà una pestaña on pots veure tota la
informació que has aportat (tipus de dispositiu,ID,Problema…)

Cada vegada que es realitza una sol·licitud s’envia un correu confirmant
que s’ha rebut, per tant podeu confirmar que les vostres sol·licituds han
estat enviades desde el vostre compte.
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