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Indgange til support
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TIA

IT

Inventar / 
bygninger

Serviceportalen = SSP



TIA - Ringer til TIA superbruger
- som gør følgende…

Tjekker kendte fejl i Serviceportalen
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Case list tilføjet som KUN viser relevante kolonner

Tre mulige kategorier:
•Kendt fejl
•Vejledninger
•Ofte stillede spørgsmål



Kendt fejl?
- hvis ja, så…

1. Superbrugeren orienterer brugeren om work-around
2. Evt. åbnes knowledge dokumentet for en nærmere beskrivelse
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To nye virtuelle felter; Workaround & CR nummer

Alle overflødige controls kollapset!



Og…
- hændelsen registreres!

1. Superbrugeren vælger den kendte fejl fra listen
2. Skriver slutbrugerens initialer
3. Spørger brugeren om andre er berørt
4. Og skriver et police eller skadenummer
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Casetype = Known Error

CaseCategory = Kendt fejl

Police / skadenummer = Reference

Omfang = Impact

Vælg kendt fejl = Parent case filtreret:
a.CaseCategory.Id='Known_Error' and a.CIInfo.Type.Id='TIA_Privat' and a.CaseStatus='2'



Men hvornår bliver fejlen løst?
- spørger brugeren så selvfølgelig…

1. Superbrugeren kan se at fejlen har et CR nummer

2. Åbner derfor POB’en hvor opstartsbilledet er kendte fejl

3. Åbner sagen, tjekker data fra ekstern Oracle database og orienterer brugeren
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Nye roller: TIA superbruger og 
Sagsløser

Dagligt dataload henter data fra Oracle 
database

Flere nye virtuelle felter
# Registreringer = Children count



Det er ikke en kendt fejl…

Superbrugeren opretter en sag via Serviceportalen
- Bemærk! Superbrugeren er nu slutbruger på sagen. Når sagen bliver løst er det 

superbrugerens opgave at formidle løsningen til slutbrugeren.
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Produkt = CI som er filtreret til 
KUN at vise TIA produkter
Kun kategorier relevante for TIA
KUN description i alle subviews



IT fejl
- så ringer, mailer eller fejlmelder brugeren til BrugerService

Ringer eller skriver til 7777
Udfylder en webform i Serviceportalen
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• Mandag til torsdag 7-19
• Fredag 7-17Åbningstider



Men inden folk ringer eller skriver…

Kan brugerne søge efter ”viden”
Og vi opfordrer til at man spørger en kollega først
Og vi opfordrer til at man prøver at logge helt af og på igen
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Fejl på inventar og bygninger
- så udfylder brugerne en webform via Serviceportalen
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Sagshåndtering i POB
- Daglig sagshåndtering: Opstartsvinduet for almindelige sagsløsere

Sager til mig
Status åben og ikke tildelt
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Sagshåndtering i POB
- BrugerService vagt: Opstartsvinduet for BrugerService

Nye sager til BrugerService

Mine igangværende sager

Ulæste mails i ALLE løste og lukkede sager

Løsninger – andre afdelinger

Annonceret på driftsstatus
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Nyt virtuelt felt (join) med sagsnummer

Andre afdelinger kan vælge 
blot at angive en løsning i 
sagen. Er løsningen ikke 
sigende, skal de lave en 

intern log og her uddybe. 
BrugerService oversætter så 

til ”dansk” og skriver 
løsning i Solution Memo 

(Brugervendt løsning) – og 
det er så BrugerService som 

melder Løst på sagen.

BrugerService læser ALLE 
mails i løste og lukkede 
sager – fjerner Løsning, 

opdaterer status til Åben og 
laver en log hvor vi skriver 

”Se mail”



Sagshåndtering i POB - Sagsvinduet

Væk med ITIL sprog – ind med dansk som ALLE kan forstå

Væk med alt det vi IKKE kan / skal bruge

Mest anvendte felter IKKE gemt væk under faner (bl.a. Responsible, ClosureCode og CaseCategory)

Alt sammen kan beskrives med tre ord; brugervenlighed, brugervenlighed og brugervenlighed
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Impact = Omfang
Urgency = Vigtighed

Configuration item = Produkt
ClosureCode = Løsning

Væk med CI2 

Reversed frozen memo



Sagshåndtering – Vores valg

Ingen OLA / SLA og Services (endnu…)
Ingen tilhørende Problem proces (endnu…)
Ingen CMDB (men alligevel lidt)
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OLA / SLA

Problem

CMDB



Sagshåndtering – Vores valg… fortsat

BrugerService er både 1. og 1½ level
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Sag til 
BrugerService

Løsning 
kendt?

Løser sagen

Tildeler sagen til en 
kollega i BrugerService

(1½ level)

Søger i knowledge

En på ”vagt” kigger 
på sagen (1. level)

Løsning i 
knowledge?

Bruger tilfreds

Løsning 
kendt?

Tildeler sag til 2. level

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

6 personer i BrugerService
20 års erfaring i gennemsnit!
Vi har egne ansvarsområder



Sagshåndtering
- Hjælp i det daglige…

Hver afdeling sine vindues skabeloner
Mail templates – på sigt flere og individuelt til hver afdeling
Suspenderinger med tilhørende mails og escalation triggers
Automatisk prioritering udfra omfang og vigtighed
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Sagshåndtering - Fokusområder

Information ved driftsforstyrrelser – ikke kun IT
Overblik over sager – specielt primære systemer
Personlig betjening
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Redaktør rolle Vores primære systemer

Vi sender også sms’er til folk på farten
Vi sender også mails til udvalgte interessenter



POB udfordringer
- ifm. incident processen

Knowledge driller – specielt internt
For mange valgmuligheder – specielt omkring løsning af en sag
Søgninger generelt
Svar fra brugerne svært tilgængelige – og svært at få til at virke
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Hvorfor skal en sag gemmes før 
man kan søge i knowledge???

Skal jeg trykke Løst eller 
blot angive en løsning?

Hvorfor kan jeg ikke trykke på 
Søg knappen???

Hvor er brugerens svar og hvorfor 
kan jeg ikke nemt se det?



Fremtiden

Problem proces – primært fokus er at undgå major incidents
Services – primært fokus er information til brugerne
Bestillinger – I dag via vores personalesystem som udfases
Fin tuning af incident processen – primært uddannelse
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Sagshåndtering
– Hvad gør vi helt konkret i sagerne…

Vil vi hellere vise med udgangspunkt i hvad I ønsker at se?
Og hvad I ellers har af spørgsmål?
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