Senast ändrad 2013-11-11 av milzen

Lathund Web Help Desk
Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst
LDAP, rör ej!

F: Hur blir jag tekniker på ett ärende?
S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst till höger i Grupp-Tickets-vyn eller gå in på
ärendet, välj dig själv under Ansvarig tekniker-menyn och välj sedan Spara.

Tips: För att slippa först trycka ”Spara” eller ”Spara & Eposta” och sedan på pilen för
att backa ut till kön igen kan du hålla in ”Shift”-tangenten när du klickar på ”Spara”.
Då skickas du direkt tillbaka till kön.
När du blivit tekniker på ett ärende är det också bara du som får påminnelser via mail
om det ärendet. Om ingen är tekniker så får alla i gruppen påminnelser via mail.
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F: Hur flyttar jag ett ärende till en annan kategori (köbyte)?
S: Gå in i ärendet, välj den kö du önskar under Kategori, klicka sedan på Spara.

F: Hur byter jag status på ett ärende?
S: Gå in i ärendet under Status & schema. Under Status-menyn finns fem val:
Open – Den status alla ärenden har när de kommer in i systemet. Påminnelser skickas via
mail.
Pending – När man inväntar svar från användaren. Påminnelser skickas inte ut via mail.
Closed – Ärendet stängs och försvinner från kön. Användaren får ingen återkoppling om den
är nöjd eller inte.
Cancelled – Ärendet stängs p.g.a. att det var felaktigt. Blir ej med i statistik. Kan även tas
bort för samma resultat.
Resolved – Ärendet försvinner från kön och skickas till användaren med frågan om denne är
nöjd med svaret eller inte. Svarar användaren Ja blir ärendet Closed. Svarar användaren Nej
blir ärendet Open igen. Svarar inte användaren alls blir ärendet Closed efter 48 timmar.
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F: Hur svarar jag på ett ärende/avslutar ett ärende?
S: Gå in i ärendet och gå ner till Anteckningar, klicka på det gröna ”+”-et eller på Nyknappen. En ruta kommer upp där du skriver ditt svar till kunden. Klicka ur Visa för
användare om du endast vill att tekniker ska kunna se anteckningen, den blir då grå, annars
blir den blå. Klicka i Lösning om jobbet är klart, din anteckning blir då grön. Om du endast
vill skicka din anteckning och inte all ärendeinformation till kunden, till exempel om ärendet
inte är färdigt, klicka på Spara och sedan på knappen Skicka bredvid anteckningen, se till att
rutan för Användare längst ner i ärendet då är ibockad först. Vill ni föra statistik över hur
mycket tid ni lägger på olika ärenden kan detta anges under Arbetstid. Tariff berör endast
IT-avdelningen!

Om ärendet är färdigt, klicka istället på Spara-knappen i anteckningen och gå sedan längst
ner i ärendet. Under Status och schema, välj Status som Resolved. Detta innebär att
användaren får ett mail med en fråga (Ja eller Nej) om denne är nöjd med svaret. Om
användaren väljer Ja stängs ärendet, väljer kunden Nej öppnas ärendet igen. Klicka sedan i
Användare under Mottagare och välj sedan Spara & E-posta. Observera att inga mail
någonsin skickas om du bara sparar ärendet och inte väljer Spara & E-posta. Du kan även
ange vilken mailadress du vill under Cc:- eller Bcc:-fälten.

Tips: Även om den du skickar cc eller bcc till inte är tekniker i systemet så kan denne
svara in i ärendet. Detta kan vara bra för återkoppling från t.ex. lärare. De behöver då
bara klicka på länken ”Lägg till ny anteckning” i mailet den får från systemet så får de
upp en mailruta som de kan svara i och skicka iväg. Det enda som är viktigt är att de
inte ändrar i Subject-raden i mailet.
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F: Hur skapar jag ett ärende åt någon annan?
S: Välj Ny Ticket i Grupp-Tickets-vyn. Sök fram dig själv som användare i
Användarinformation-fliken, klicka sedan på Ticketdetaljer. Välj önskad kategori under
Kategori. Skriv din rubrik under Ämne och ditt problem under Ticketdetaljer. Klicka sedan
på Spara.

F: Hur söker jag efter ärenden?
S: Klicka på Sök Tickets, här kan du söka på bl.a. Ticketnummer och Tekniker. För
avancerad sökning, se nästa fråga.
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F: Hur gör jag för att kunna se alla ärenden i min Grupp-Tickets-vy
S: Du måste skapa ett eget sökfilter som visar alla ärenden i din kö. Detta behöver du endast
göra en gång. Klicka på Sök Tickets och sedan Avancerad sökning. Här kan du söka efter
Tickets baserat på en mängd olika villkor. Börja med att istället för där det står Ticketnr.
välja Status, sedan is any of istället för is och välj sedan både Open och Pending. Klicka
sedan på ”+”-tecknet för att lägga till ett nytt villkor. Välj där Kategori, sedan is any of och
markera de kategorier du vill se i din kö. Under Spara utsökning som skriver du ett lämpligt
namn för din sökning och klickar sedan på Spara. När du nu går tillbaka till din GruppTickets-vy kan du välja din sökning under fältet Utsökning och den kommer vara sparad där
vilken dator du än loggar in på.

F: Hur slår jag ihop flera ärenden till ett?
S: I Grupp-Tickets-vyn, klicka i bockrutan framför de ärenden som ska slås ihop. Gå sedan
längst ner på sidan och klicka på
sedan på Merge Tickets.

, du får då välja vilken Ticket du vill slå ihop till. Klicka
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F: Hur gör jag en inställning på flera ärenden samtidigt?
S: Om du till exempel ska byta till en och samma användare på flera ärenden samtidigt kan
det vara lämpligt att använda sig av en så kallad Klumphandling. Klicka i bockrutan på de
ärenden du vill utföra klumphandlingen på, gå längst ner på sidan och klicka på ”+”-tecknet
bredvid Klumphandling. Sök fram användaren under Användare & Placering, klicka sedan
på Tillämpa längst ner.

F: Hur byter jag min signatur som användaren ser?
S: När du skriver en anteckning som mailas till kunden behöver du aldrig skriva till exempel
”Mvh …” utan detta ställs in under Konfig-knappen  Tekniker  Mitt konto. Klicka på
och ändra din signatur under E-postsignatur. Klicka sedan på Spara.

Senast ändrad 2013-11-11 av milzen
F: Hur kan jag skapa en egen kolumnuppsättning?
S: Högst upp till höger i Grupp-Tickets-vyn kan du bredvid Kolumnuppsättning klicka på
”+”-tecknet. Du får då skapa din egen uppsättning av kolumner som du vill visa. Vill du
senare redigera uppsättningen klickar du på
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F: Hur byter jag användare på ett ärende?
S: Gå in i ärendet och välj fliken Användarinformation längst upp. Klicka på knappen Koppla
bort användaren, sök sedan fram den användare du önskar och klicka på Sök. Om det finns
flera med samma namn, klicka på den rätta, klicka annars på Spara. Om användaren inte
skulle finnas i systemet, kontakta IT.

