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ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 r.  

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu OTRS, 

koordynującego wsparcie informatyczne  

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. W celu optymalizacji zarządzania problemami wynikającymi z użytkowania 
systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej w Uniwersytecie 
Wrocławskim, wprowadza się system wsparcia OTRS (Open-source Ticker Request 
System),  koordynujący wsparcie informatyczne w Uczelni. 
 

§ 2. Regulamin korzystania z systemu OTRS, koordynującego wsparcie 
informatyczne w Uniwersytecie Wrocławskim stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Rozwoju. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 123/2015 
z dnia 10 grudnia 2015 r. 

 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU OTRS, KOORDYNUJĄCEGO WSPRACIE 

INFOMATYCZNE W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

 
 
 

§ 1 
1. OTRS jest systemem typu Helpdesk, umożliwiającym koordynację wsparcia 

informatycznego udzielanego: 
1/ pracownikom; 
2/ studentom i doktorantom Uniwersytetu Wrocławskiego; 
3/ pozostałym osobom korzystającym z systemów informatycznych. 

2. System OTRS zarządza zgłoszeniami użytkowników, dotyczącymi wszelkich problemów 
powstałych podczas pracy z systemami informatycznymi: EGERIA, MS Office365, TETA 
BI, TETA EDU oraz problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego, 
administrowanego przez Dział Usług Informatycznych. 

 
§ 2 

Zgłoszenia do systemu OTRS dokonuje się poprzez: 
1/ stronę internetową: www.pomoc.uni.wroc.pl\customer.pl. Na wskazanej 

stronie, po zalogowaniu, można śledzić postęp realizacji poszczególnych 
zgłoszeń. Logowanie do systemu OTRS odbywa się z wykorzystaniem danych 
dostępowych do konta w domenie @uwr.edu.pl; 

2/ wysyłając e-mail na jeden ze wskazanych poniżej adresów: 
 

adres e-mail opis 

egeria.dui@uwr.edu.pl 
zgłoszenia dotyczące zapytań, błędów i problemów 
w systemie EGERIA 

helpdesk@uwr.edu.pl 
zgłoszenia dotyczące zapytań, błędów i problemów 
w usłudze MS Office365 

erp.dui@uwr.edu.pl 
zgłoszenia dotyczące zapytań, błędów i problemów 
w systemach ERP – UNIT4 

serwis.dui@uwr.edu.pl  
zgłoszenia dotyczące zapytań i problemów ze 
sprzętem komputerowym 

pomoc.dui@uwr.edu.pl  
pozostałe zgłoszenia związane z zakresem działań 
Działu Usług Informatycznych 

 
 

§ 3 
1. Zgłoszenie do systemu OTRS powinno zawierać: 

1/ hasłowy opis problemu, zawierający, jeśli jest to istotne dla jego analizy, 
podstawowe parametry sprzętu, wersję systemu operacyjnego, itp.; 

2/ potrzebne załączniki np. zrzut ekranu z błędem, raport z zaznaczonym 
błędem, itp. 

2. Zgłoszenie niezawierające pełnej informacji, potrzebnej do zdiagnozowania 
problemu będzie odsyłane do Zgłaszającego, celem uzupełnienia. 

3. Pracownicy Działu Usług Informatycznych, przydzieleni do rozwiązania danego 
zgłoszenia, udzielają odpowiedzi poprzez system OTRS, który przekazuje ją 
odbiorcy za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Zgłoszenie do systemu OTRS zawiera pełną korespondencję pomiędzy 
zgłaszającym, a pracownikiem Działu Usług Informatycznych przydzielonym do 
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rozwiązania zgłoszonego problemu, w tym załączniki w postaci plików, notatek 
wewnętrznych i innych, dokumentujących etapy rozwiązania zgłoszonego 
problemu. 

 
§ 4 

Zgłoszenia przekazywane do Działu Usług Informatycznych bez wykorzystania systemu 
OTRS nie będą przyjmowane do realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


