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n Innowacyjny, ergonomiczny, przyjazny, zaprojek-
towany z myślą o indywidualnych potrzebach użyt-
kownika, wspierający w codziennej pracy… Tak  
z reguły wyglądają opisy wielu narzędzi informatycz-
nych. Co robić, gdy obsługiwana aplikacja nie działa 
poprawnie?
Rolę informatycznego pogotowia na politechnice peł-
ni Helpdesk. Są dwie drogi informowania o błędach: ma-
ilowa i za pomocą formularza kontaktowego. Zachęcam 
szczególnie do tej drugiej formy. W zakładce „temat” 
należy sprecyzować, z jaką trudnością boryka się użyt-
kownik. Każde zgłoszenie otrzymuje swój indywidual-
ny numer, a chwilę po wysłaniu zapytania otrzymuje-

Helpdesk – zespół do zadań specjalnych
W życiu każdego użytkownika Internetu zdarzają się chwile pełne trwogi i bezsilności, kiedy system odma-
wia współpracy i nie reaguje na nasze przecież zawsze słuszne polecenia. Wirtualna rzeczywistość jawi się 
wtedy jako wróg numer jeden. Jak temu zaradzić? Zamiast bezradnie rozkładać ręce w geście rozpaczy 
(tudzież zaciskać pięści w akcie zemsty), wystarczy wykonać jeden zbawienny klik.

my autoodpowiedź, która potwierdza, że zgłoszenie jest  
w realizacji. 

n Odrębną formą wsparcia są szkolenia – zazwyczaj or-
ganizowane z Waszej inicjatywy.
Kiedy użytkownikom udostępniana jest nowa funkcjonal-
ność, szkolimy personel w zakresie jej obsługi. To pozwa-
la zapoznać użytkownika z systemem, na którym będzie 
pracował. Jeśli dana jednostka ma potrzebę zorganizowa-
nia dodatkowego warsztatu, to takie zgłoszenia także re-
alizujemy. Warto wspomnieć, że od przyszłego roku aka-
demickiego na mocy zarządzenia zostanie wprowadzone 
obowiązkowe szkolenie dla studentów i doktorantów pierw-
szego roku tak, by oni także mieli możliwość zapoznania się  
z aplikacjami eUczelni.

n Jednak poza działalnością szkoleniową realizujecie 
także szereg innych zadań?
Mimo niedługiej tradycji, bo zespół powstał dwa lata 
temu, zajmujemy istotną rolę w organizacji Centrum 
Usług Informatycznych. Z naszych usług korzystają pra-
cownicy i studenci PG. Jako pierwszy punkt kontaktu  
w ciągu kilku godzin reagujemy na zgłoszenia i kontroluje-
my ich rozwiązania. Nasze podstawowe zadania to testy, 

mgr inż. Izabela Łomotowska – kierownik 
zespołu Helpdesk w CUI i koordynator  
ds. metodyki w projekcie eUczelnia;  
odpowiedzialna za tworzenie proce-
dur podczas wytwarzania oprogra-
mowania oraz merytoryczną zgod-
ność pomiędzy wszystkimi systemami  
eUczelni; posiada Państwowy Certy-
fikat Pełnomocnika ds. Jakości PCBC  
i Certyfikat ITIL v3 Foundation.

            Gdy zawodzą wszelkie sposoby, pisz: helpdesk@pg.gda.pl
            lub skorzystaj z formularza kontaktowego 
            http://www.cui.pg.gda.pl/kontakt!



Na sukces projektu pracują ludzie i maszyny. Techniczna struk-
tura organizacji wygląda w ten sposób, że serwery eUczelni 
znajdują się w Centrum Usług Informatycznych. Aktualnie 
udostępniają one dane w sieci przewodowej, bezprzewodo-
wej oraz GSM. Wdrażanie kolejnych usług oznacza przy-
rost liczby użytkowników, który już w tej chwili można liczyć  
w tysiącach, co bardzo obciąża moce przerobowe serwe-
rowni. Co więcej, aplikacje wytworzone w ramach eUczelni 
wkrótce będą dostępne również na urządzeniach mobilnych. 
Z tego względu stałe zwiększanie zasobów politechnicznej 
infrastruktury informatycznej jest po części koniecznością  
i równocześnie gwarancją powodzenia projektu. 

Dzięki unijnemu wsparciu oraz środkom własnym w ciągu 
15-tu miesięcy zakupiono kolejne switche, serwery typu 
„blade”, macierz dyskową oraz urządzenia do podtrzymy-
wania zasilania UPS. To nie koniec listy. Nowe maszyny 
wymagają specjalnego środowiska. Zapewnia je inny nowy 
nabytek, jakim są agregaty klimatyzacyjne, utrzymujące 
temperaturę na odpowiednim dla optymalnej pracy urzą-
dzeń poziomie. Istotną rolę odgrywają też szafy serwe-
rowe typu rack, które porządkują elementy infrastruktury  
i fizycznie je chronią.

Według administratorów podstawowym zadaniem serwe-
rowni jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i wysoka 
wydajność przetwarzania. Dlatego do urządzeń dostęp mają 
jedynie upoważnieni i specjalnie przeszkoleni pracownicy. 
Natomiast o odpowiednie warunki zasilania dba monitoring 
sieciowy oraz zmodernizowana sieć energetyczna. 

Z tak bogatym zapleczem technicznym, można implemen-
tować kolejne innowacyjne rozwiązania.

Środowisko techniczne gotowe na przyszłe wyzwania
eUczelnia to projekt znany przede wszystkim za sprawą aplikacji eDziekanat i eStudent. Rozgłosu dodało też 
ostatnie wdrożenie Elektronicznego Planu Zajęć. Co bardziej wnikliwi kojarzą przedsięwzięcie z gruntowną prze-
budową politechnicznych stron www (wykonywany właśnie system eKontakt). Myli się jednak ten, kto myśli, że 
postępująca informatyzacja politechniki ogranicza się tylko do usług on-line. 

wdrożenia, szkolenia i wsparcie po wdrożeniu. Ponadto na 
bieżąco obsługujemy portal Moja Politechnika (dawne IP2) 
w zakresie zmiany haseł, pomocy w instalacji certyfikatów 
czy konfiguracji Eduroam dla różnych urządzeń. Do syste-
mów powstających w ramach projektu eUczelnia przygoto-
wujemy instrukcje.

n Obecnie funkcjonujecie jako centralny Helpdesk PG. 
Czy w tym zakresie coś się zmieni?
Zmiany dotyczą narzędzi wspierających prace zespołu, jak 
i samej organizacji. Rozwijamy system do obsługi zgłoszeń 
oraz wprowadzamy dodatkowe opcje – na przykład FAQ*. 
Umieściliśmy tam najczęściej zadawane pytania wraz z od-

powiedziami. Obecnie pracujemy także nad usługą on-line 
Helpdesk. Dzięki niej, po wciśnięciu odpowiedniego klawisza 
na portalu ukaże się okno pomocy. Równolegle trwa forma-
lizacja procedur i obsługi. Tworzymy szablony dokumentów, 
aby ułatwić składanie wniosków i próśb do Dyrekcji Cen-
trum. W przyszłości planujemy objąć „opieką” systemy ka-
drowe, finansowe i zgłaszanie zmian do stron www. Chcemy 
stworzyć jeden kanał komunikacji użytkowników systemów 
z CUI, aby nikt nie miał wątpliwości, do kogo skierować się  
z problemem czy pytaniem.

* Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

Dziękuję za rozmowę. Anna Uchman

eUczelnia od kuchni, czyli widok na fragment serwerowni


