Den gode sag

Vælg korrekt
produkt
Kun Superbrugere indmelder sager
Én sag pr.
fejl/modul

Vælg korrekt
skole

Gælder KUN i dette
felt at man ikke må
skrive CPR-nr.
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Linker til Vidensbasen og kommer
med forslag til
artikler som måske løser problemet

Flere eksempler på gode overskrifter









Fejl i indlæsning af XPRS
A166 fejler med ELS-A4066 og ORA-06502
A201 melder ORA-01403
Fraværsregistrering fejler med FRM-40815
Manglende CVR-opdatering
Manglende synkronisering til UG.dk
Lærested ikke synligt i Elevplan

Skriv navn/nr. på
Modul/Vindue/Batch

Skriv meget udførligt i dette
felt, hvad du har foretaget,
og hvad du forventer.

Vigtigt at data skrives ind her, således at vi kan kopiere CPR, CVR, hold/aktivitetsbetegnelser
direkte ind i dét system, hvor vi skal kunne genskabe fejlen. Beskrivelse af forløbet skal være så
nøjagtigt, så en person, der ikke kender til systemet, kan genskabe fejlen.
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Vigtigt at loglinjerne
kopieres/skrives ind her.

Vigtigt at Loglinjer med fejl og advarsler skal kopieres/skrives ind i sagen, så vi hurtigt kan se,
 hvad fejlen drejer sig om
 om fejlen er kendt fra tidligere sager osv.
 vigtigt at vi fremadrettet kan fremsøge problemstillinger på gamle sager (dette kan vi ikke,
hvis data kun findes i et Word-dokument eller lign.)

Vigtigt med relevante og læsbare skærmdumps benyt evt. Klippeværktøjet og altid kun som
supplement til sagen.
Indsæt relevante
skærmdumps

Tryk på 'Create' for at oprette sagen
- alle felter skal udfyldes – bortset
fra felter med (optional)

Vigtigt STIL Support forbeholder sig retten til at afvise indmeldte sager, der ikke er tilstrækkelig
beskrevet og dokumenteret iht. Den gode sag.
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I Jira Servicedesk er der også mulighed for at se en liste over egne indrapporterede sager med status på, hvor sagen befinder sig og hvem, der sidst har kommenteret på sagen – klik på My
requests:
 er hos STIL SUPPORT
 er hos LEVERANDØR
 er hos ANMELDER (afventer svar fra jer)

Klik her for at se liste
over egne sager

Løste sager kan ikke
ses efter 14 dage
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TIP - Loglinjer – tips til hvordan man ser hele loglinjen i EASY-A
Højreklik og vælg loglinier
Stå på den loglinje, der beskriver fejlen – tryk på CTRL+E
Kopier hele linjen og sæt den ind i sagen
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Det er kun superbrugere, der kan indmelde sager. Inden sagen indmeldes skal du som superbruger
tjekke følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Nyheder på AdmSys under produktet – er det et kendt problem?
Viden.stil.dk i Videnbase for elevadministrative systemer
Vejledninger på AdmSys? On-line hjælp m.v.
Kollegaer, ERFA-gruppe eller andet netværk
Spørg med fordel i Superbruger Forum – ADMSUP Superbrugere
Love, Bekendtgørelser m.m.
Det Faglige Udvalg

Sagen indmeldes via supportskabelonen på AdmSys – første gang skal man oprette sig som bruger
– klik på 'Sign up for an account':

Username (Brugernavn) = din email
Password (Adgangskode) = selvvalgt
Har du glemt din adgangskode, skal du klikke på 'Forgotten your password
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Herefter udfyldes:
 email
 adgangskode – vælg selv (8 tegn – blanding af tal og bogstaver)
 fulde navn
 udfyld 'det ord' der vises nedenfor
 tryk på Sign Up

Sager indmeldes nemmest ved at gå ind på AdmSys.stil.dk under det pågældende produkt under
Support – Indmeld sag
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