TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSO
Manual
Manual do Portal de Atendimento SDM – Perfil
Advogado
Objetivo
Demostrar todas as informações necessárias para que o Advogado consiga realizar o acesso
ao Portal e utilizar as suas funcionalidades.
Leia atentamente as instruções e consulte-o sempre que tiver dúvidas.
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1. OBJETIVO
Demostrar todas as informações necessárias para que o Advogado consiga realizar o acesso
ao Portal e utilizar as suas funcionalidades.
Leia atentamente as instruções e consulte-o sempre que tiver dúvidas.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
O portal de atendimento SDM é um serviço que possibilita aos seus usuários realizar abertura
e acompanhamento de chamados referentes aos serviços sustentados pela TI do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso.
O portal do SDM (sdm.tjmt.jus.br) oferece aos usuários a possibilidade de realizar:




Solicitar atendimento.
Acompanhamento de seus chamados.
Solicitar atendimento via Chat.

3. FUNCIONALIDADES DO PORTAL
3.1.

Primeiro Acesso

Passo 1
Para obter acesso ao portal de atendimento do SDM será necessário realizar a solicitação
de cadastro, para isso, acesse o endereço http://sdm.tjmt.jus.br. Na tela principal clique
no link “Público Externo – Novo cadastro / Recuperar Senha”.

Passo 2

No campo “ Selecione o serviço desejado” escolha a opção “Novo Cadastro”

Passo 3
Preencher todas as informações requisitadas, em seguida clique no botão “Salvar”.

Passo 4
Ao clicar no botão “Salvar” será apresentada uma mensagem informado que a solicitação
foi realizada com sucesso.

Importante: O cadastro será validado pela equipe de atendimento da Central, somente
após este procedimento o cadastro será finalizado. O solicitante receberá e-mail
informando se seu cadastro foi realizado com sucesso ou não.
3.2.

Acessando o Portal
Após o recebimento do e-mail de confirmação do cadastro você já estará
habilitado para acessar o portal de atendimento SDM. Para isso siga as instruções:
Passo 1:
Acesse o endereço http://sdm.tjmt.jus.br em seguida preencha os campos “Nome do
Usuário” que será o e-mail cadastrado, e o campo “Senha” com a senha informada no
formulário de seu cadastro, por fim clique no botão “Logon”

Passo 2
Ao acessar será apresentada a tela principal do portal.

3.3.

Solicitar um atendimento

Possibilita realizar a abertura de um chamado para a TI do TJMT.
Importante: O atendimento será focado somente nos serviços ofertados pelo TJMT, não
sendo possível realizar atendimentos relacionados a softwares de terceiros e manutenção
/ configuração de desktop / notebook
Para realizar a abertura de um chamado realize os seguintes passos:
Passo 1:
Na tela principal clique na opção “Relatar uma ocorrência”

Passo 2:
Será apresentada todas as ofertas de atendimento possíveis, devendo ser selecionada a que
condiz com o motivo da abertura do chamado.

Passo 3
Ao clicar em uma das opções será aberto um formulário específico, visando descrever a
solicitação desejada.

Passo 4
No campo descrição, narre com clareza o objetivo da abertura do chamado.
Importante: Para cada oferta existe um requisito mínimo de informações que o chamado
deve conter, descrita no tópico “Observações”, ao informar os dados solicitados o
atendimento será mais ágil.

Passo 5
Neste formulário é possível anexar arquivos, para isso clique na opção “Anexos”.
Importante: Sempre que o sistema estiver apresentando mensagens de erro é fundamental
anexar o "print" da tela ao chamado.

Passo 6
Localize o arquivo em sua máquina e clique em “Abrir”.

Passo 7
Após selecionar o arquivo clique no botão “Registrar”
Importante: O anexo só será vinculado ao chamado com o acionamento do botão
“Registrar”.

Passo 8
Por fim, para realizar a abertura da ocorrência clique no botão “Enviar”

Passo 9
Após a abertura o sistema apresenta a seguinte mensagem “Estamos trabalhando nisso”,
em seguida clique em “OK”

3.4.

Acompanhar Chamado

Após a abertura dos chamados (Ocorrências/Solicitações) o cliente pode realizar o seu
acompanhamento, tal ação pode ser realizada da seguinte forma:
Passo 1
Na tela principal do sistema na área “Últimas solicitações abertas” ficam os últimos dois
chamados que ainda estão em atendimento.

Passo 2
No menu lateral esquerdo, é possível visualizar todos os chamados que já foram abertos
no seu perfil, agrupados por status (Aberto, Pendente e Encerrado).

3.5.

Anúncios

Outra funcionalidade disponível no portal é a área de “Anúncios”, nesta área serão
disponibilizadas informações relevantes relacionadas aos serviços sustentados pelo TJMT,
quanto a manutenções programadas ou indisponibilidades do serviço.

3.6.

Chat

Dentre as funcionalidades disponíveis no portal, o cliente também poderá entrar em
contato com a TI do TJMT por intermédio do Chat, tal recurso visa dinamizar e facilitar o
acesso a informações necessárias para execução das rotinas de trabalho.
Para ter acesso a este recurso siga os seguintes passos:
Passo 1
Ao acessar a tela principal do portal, estará disponível no menu lateral esquerdo a opção
do chat.

Passo 2

O sistema abrirá uma nova página, devendo o cliente aguardar o início de seu atendimento,
algumas informações adicionais são apresentadas como:



Posição atual na fila de atendimento.
Tempo total de espera.

Passo 3
Quando um analista inicia o atendimento, a tela é alterada para o formato de chat, podendo
o cliente iniciar a conversa.

3.7.

Aplicativo Mobile

3.7.1.

Acesso

Os advogados podem solicitar atendimento diretamente a TI do TJMT, via aplicativo mobile,
para isso é necessário baixar o CA Service Management APP na loja de aplicativos do seu
celular, Google Play (Android) ou Itunes (IOS- Iphone). Seguem os Links:



Google Android
Apple IOS

Com o aplicativo instalado será necessário executar os seguintes passos:
Passo 1:
Preencher os seguintes campos:





URL: http:\\sdm.tjmt.jus.br
Nome de usuário: e-mail
Senha: senha
Lembrar a senha: marque esta opção.

Passo 2:
Clicar no botão “Logon”.

Passo 3:
Ao realizar o primeiro acesso as seguintes configurações são necessárias:



Ajustar o Idioma



Ajustar Recursos

Importante: Caso não tenha acesso ao portal do SDM clique aqui para realizar sua
solicitação de cadastro.
Na tela de solicitação escolha a opção “Novo Cadastro” e informe todos os dados
solicitados, ao final, clique na opção “Salvar” e aguarda a confirmação que será enviada
por e-mail.

