Vejledning til brug af TOPdesk.

Når du har oprettet en sag kan du til en hver tid gå ind og se din/dine sager ved at trykke på det link du har fået i mailen
” http://helpdesk/tas/public/index.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ”.
Efter du er logget på via selvbetjeningen kommer du frem til den her side. Det er TOPdesk hoved side for dig hvor du har muligheden for
at oprette nye sager og se dine aktuelle sager samt en vidensbase hvor der du kan finde bruger vejledninger.
Her har du muligheden for at indtaste sags
nummer og derefter trykke på
eller også
muligheden for at søge i vidensbasen ved at trykke
på

Tryk på helpdesk og du vil
komme tilbage til den her
side.

og vælg videnbasen.

Se diverse bruger
vejledninger og mere.

Opret en ny sag.

Se din/dine
Aktuelle sager.

Opret en sag:
For at oprette en ny sag tryk på knappen ” Ny sag ”

under ”sags typer ” har du 4 muligheder til din sag ( sag, Forspørgsel, Adgang,Event ).
Husk at skrive en kort overskrift og i feltet ” forspørgsel ” er det felt hvor du kan uddybe problemet.

Når du mener at sagen er klar til at blive sendt til helpdesk skal du trykke på ” Registrer ”
du kan sende opgave til Helpdesk.

derefter kommer du frem til siden hvor

Under vedhæftninger har du muligheden for at tilføje en file eller et screenshot som kunne være med til at hjælpe Helpdesk med at løse
opgaven hurtigt. Tryk på ” gennemse ” og find den file eller sceenshot du ønsker at tilføje og marker den og tryk ” åbn ”.

Her vil stien stå på filen. Derefter tryk på ” tilføj ” nu er filen tilføjet til opgaven.
For at opgaven bliver opdateret så Helpdesk for beskeden skal du trykke på ” send ”.

Aktuelle sager:
Her kan du følge processen af dine sager som du har oprettet. Hver sag du har oprettet vil have forskellige sags nummer og derfor er det
vigtigt at du besvare via TOPdesk. Hvis du vælger at besvarer sagen ved at sende en email to supporten så oprettes der en ny sag og
derved kan behandlings tiden blive lang..
Under aktuelle sager kan du se de sager der ikke er afsluttet.
Besvar en opgave eller tilføje en kommentar ved at trykke på knappen ” redigere ”

Hvis du vælger at trykke på redigere har du muligheden for at skrive i ” feedback ”, når du er færdig og vil afslutte tryk på ” Gem ”

Vidensbase:
Tryk på vidensbase her kan du finde diverse bruger vejledninger og mulige løsninger hvor der ikke er nødvendigt med IT support.

Når du har trykket på ” vidensbase ” kommer du frem til den her side hvor du kan finde vejledninger or mulige løsninger på problemer
som du selv kan klare.

