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Tutorial de utilizare a sistemului de tichete suport tichet.umfcd.ro 

 

Accesarea aplicației se face la adresa: http://tichet.umfcd.ro 

Pe pagina principală sunt prezentate urmatoarele opțiuni: 

 deschiderea unui tichet de suport 

 verificarea stării unui tichet deschis anterior 

  

http://www.umfcd.ro/
http://tichet.umfcd.ro/
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Deschiderea unui tichet nou 

1. Deschidere tichet 

Pentru deschiderea unui tichet de suport, se alege scurtătura , prezentă în bara de 

instrumente din partea de sus a paginii sau butonul din partea dreaptă a 

acestui ecran de aplicație. 

 

2. Introducerea datelor de contact și crearea unui tichet 

Se va deschide ecranul cu formularul de introducere a datelor de contact și a subiectului la care face 

referire evenimentul noului tichet. 

NOTA : Se vor utiliza exclusiv adrese de e-mail instituționale ! 

 

http://www.umfcd.ro/
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În momentul în care se alege subiectul tichetului, formularul se extinde pentru a permite 
introducerea unei descrieri legate de evenimentul în cauză.  
 
În partea de jos a casetei de text, există o zona de unde se pot atașa și fișiere – exemplu: o captură de 

ecran cu problema respectivă, sau diverse alte documente legate de eveniment (dimensiunea 

maximă a atașamentelor este de 8 MB). 

 

Vă recomandăm să precizați o descriere cât mai detaliată a problemei și, acolo unde se aplică, să 

prezentați fișiere concludente. Aceasta ajută la înțelegerea și soluționarea tichetului intr-o manieră 

corectă și într-un timp cât mai scurt. 

După completarea tuturor informațiilor, se apasă butonul , acțiune ce deschide 

tichetul propriu-zis atașat evenimentului, prin trimiterea solicitarii de suport către departamentul 

ablitat în soluționarea problemei.  

 

http://www.umfcd.ro/
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Vizualizare tichet deschis 

1. Accesarea și verificarea stării tichetului 

Prima metodă prin care se poate verifica starea unui tichet deschis se realizează prin accesarea 

legăturii aflate în mesajul e-mail ce a fost trimis automat de catre sistem in momentul ințierii 

tichetului. 

 

A doua metodă prin care se poate verifica un tichet este prin accesarea directă a portalului, la adresa 

http://tichet.umfcd.ro, ulterior alegând scurtătura , prezentă în bara de 

instrumente din partea de sus a paginii sau butonul din partea dreaptă a 

acestui ecran de aplicație. 
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Pe ecranul prezentat mai jos, se va introduce adresa de e-mail instituțional folosită la inițierea 

tichetului și numarul de tichet primit în mesajul de confirmare trimis inițial de către sistem. 

 

La final se va trimite un email conținând link-ul de accesare pentru tichetul solicitat. 

  

http://www.umfcd.ro/
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2. Interacțiune tichet 

Odată accesat, ecranul de prezentare stare tichet oferă informații despre starea actuală a acestuia și 

opțiuni de interacțiune.  

Tot de aici se pot introduce noi detalii și întrebări pe baza evenimentului raportat inițial. 

 

http://www.umfcd.ro/

