
SYSTEM GLPI
FUNKCJONALNOŚĆ

WIELOZADANIOWOŚĆ
ERGONOMIA

SBB SOFT sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice

kontakt@sbbsoft.pl
www.sbbsoft.pl

Funkcjonalność systemu GLPI:

• Zautomatyzowane dokumentowanie o zasobach IT,
• Zautomatyzowana obsługa zgłoszeń serwisowych

(system helpdesk),
• Jeden centralny rejestr infrastruktury IT, w tym:

- spis stacji roboczych
- ewidencja serwerów
- ewidencja systemów operacyjnych
- spis licencji na oprogramowanie

• Zarządzanie wieloma podmiotami (multi - park, multi - struktura),
• Zarządzanie wieloma użytkownikami,
• Wiele systemów uwierzytelniania (lokalne, LDAP, AD, POP / IMAP, 

CAS, X509) i wiele serwerów,
• Wielojęzyczne zarządzanie (45 języków),
• Możliwość nadawania uprawnień i defi niowania profi li 

systemowych,
• Wbudowany system stronicowania,
• Możliwość wyszukiwania wg szerokiego zakresu kryteriów,
• Możliwość zdefi niowania spersonalizowanych przypomnień,
• Możliwość publikacji osobistych kanałów RSS,
• Konfi gurowalność pól wyświetlanych na listach,
• Możliwość eksportowania danych w formacie CSV, SLK (arkusz 

kalkulacyjny), PNG i SVG,
• Import i eksport bazy / możliwość przywracania bazy danych do 

formatu SQL,
• Eksport bazy danych do formatu XML,
• Możliwość edytowania list wyborów,
• Możliwość defi niowania słowników,
• Możliwość konfi gurowania powiadomień o zdarzeniach

(materiał eksploatacyjny, wygaśnięcie umów i licencji), 
• Możliwość dostosowania zadań Cron,
• Wbudowany system kontroli aktualizacji,
• Kodowanie UTF8 interfejsu,
• Zgodność z HTML 4.01.



KORZYŚCI:

1. Jedno oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT:
• Zarządzanie parametrami wspólnymi dla przedsiębiorstwa: 

producentami, dostawcami, pośrednikami, osobami pobierającymi 
świadczenia, kontaktami,

• Zarządzanie umowami (wypożyczenia, najem, leasing, ubezpieczenia, 
utrzymanie i eksploatacja),

• Zarządzanie dokumentami związanymi z elementami np. zapasów i 
zamówień,

• Zarządzanie typami zatwierdzonych dokumentów,
• Zarządzanie budżetem,
• Zarządzanie rezerwacjami urządzeń oraz nadzór nad wypożyczeniami,
• Interfejs użytkownika (kalendarz) rezerwacji

2. Jeden system zgłoszeń serwisowych z podziałem na grupy/profi le 
użytkowników:

ServiceDesk ITIL:
• Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi dla wszystkich rodzajów 

elementów infrastruktury (urządzania, materiały eksploatacyjne),
• Zarządzanie cyklicznymi wnioskami zgłoszeniowymi dotyczącymi 

bieżącej eksploatacji,
• Zarządzanie problemami,
• Śledzenie otwartych żądań za pomocą interfejsu WWW lub e-mail,
• Konfi gurowalne reguły biznesowe,
• SLA z eskalacją (konfi gurowalny przez użytkownika).

Użytkownik końcowy HELPDESK:
• webowy interfejs frontend do obsługi zgłoszeń serwisowych,
• informacje mailowe o stanie realizacji zgłoszeń,
• dostęp do historii obsługi zgłoszenia,
• możliwość dodawania komentarzy do zgłoszeń za pomocą interfejsu 

WWW lub e-mail,
• zatwierdzenie rozwiązania (zamknięcia zgłoszenia).

Technicy HELPDESK:
• zarządzanie priorytetami zgłoszeń,
• szablony obsługi zgłoszeń - pola obowiązkowe, ukryte,

• śledzenie zgłoszeń,
• powiązanie pomiędzy interwencjami a zgłoszeniem,
• mailowe śledzenie interwencji,
• prośby o aprobatę interwencji,
• przyporządkowanie interwencji do zgłoszeń,
• otwieranie / zamykanie / ponowne otwieranie procesu interwencji,
• określanie czasów wykonania interwencji (time tracking),
• historia realizacji interwencji,
• wyświetlanie interwencji zrobionych przez technika,
• wyświetlanie historii interwencji dla danego sprzętu,
• delegowanie interwencji do zrealizowania przez technika,
• sprawdzanie dostępności techników przed przydzieleniem 

interwencji,
• wyświetlanie historii interwencji dla danego elementu infrastruktury,
• zarządzanie planowaniem interwencji,
• defi niowanie rozwiązań.

3. Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji urządzeń sieciowych, 
w tym:

• Importowanie danych inwentaryzacji z serwera OCS Inventory NG,
• Import danych inwentaryzacji z FusionInventory,
• Inwentaryzacja stacji roboczych na poziomie ich elementarnych 

zasobów (miejsca na dysku, dane TCO),
• Inwentaryzacja monitorów podłączonych do stacji roboczych,
• Inwentaryzacja sprzętu sieciowego i zarządzanie połączonymi 

urządzeniami sieciowymi (IP, adresów MAC , VLAN),
• Inwentaryzacja drukarek, zarządzanie i monitorowanie zużycia 

materiałów eksploatacyjnych, możliwość defi niowania progów 
alarmowych,

• Inwentaryzacja urządzeń zewnętrznych (skanery, tablety grafi czne) i 
zarządzanie przyporządkowaniem do stacji roboczych,

• Zarządzenie licencjami, kontrola dat ważności licencji,
• Przekazywanie sprzętu pomiędzy użytkownikami (użytkownicy, 

pokoje, piętra),
• Zarządzanie modelami i typami urządzeń, kontrola konfi guracji 

urządzeń,

• Zarządzanie administracyjne i fi nansowe (zakupy, gwarancja
i rozszerzenia gwarancji, utylizacja),

• Zarządzanie statusami sprzętu (nowy, nierozpakowany, używany, 
uszkodzony itd.),

• Zarządzanie statusami materiałów eksploatacyjnych,
• Zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi,
• Zarządzanie zewnętrznymi połączeniami do innych zastosowań

np. integracji zewnętrznych,
• Śledzenie historii zmian i modyfi kacji elementów infrastruktury.

4. Tworzenie bazy wiedzy:
• Zarządzanie hierarchicznym systemem wiedzy,
• Zarządzanie publicznym FAQ,
• Zarządzanie treścią dla odrębnych elementów infrastruktury (np. 

dokumentacja drukarki).

5. Statystyki umożliwiające monitorowanie i zarządzanie:
• Statystyczne sprawozdania miesięczne, roczne, łączne w PNG , SVG 

lub CSV,
• Statystyki dla technika lub przedsiębiorstwa,
• Statystyki dla sprvzętu, lokalizacji lub rodzaju,
• Statystyki dla użytkownika,
• Statystyki dla kategorii sprzętu.

6. Raportowanie - możliwość generowania raportów o urządzeniach 
oraz przygotowania raportów o zasobach sieciowych:

• Według typu urządzenia,
• Według umowy serwisowej,
• Według informacji handlowych.

GLPI korzysta z następujących technologii:
• PHP,
• MySQL / MariaDB dla bazy danych,
•  HTML dla stron internetowych,
• CSS - dla arkuszy stylów,
• XML do tworzenia raportów.


