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1. Revisions 

 

Rev. Dato Initialer Beskrivelse 

01 18-03-
2019 

BES Første version 

02 24-04-
2019 

BES Opdateret version med billeder. 

 

Document filename:  EndUserGuide 2019 DA.docx 
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2. Formål med dokumentet 
Denne vejledning giver en introduktion til at benytte Freshdesk som værktøj, når der skal 
kommunikeres med supporten i Apport. Udover muligheden for at benytte web værktøjet, kan 
standard mail funktionalitet benyttes 

 

3. Oprettelse af nye brugere i Freshdesk 

Som kunde kan i selv oprette nye brugere i Freshdesk. Som kunde er i oprettet med jeres mail 
domain, hvorfor alle brugere der benytter dette mail domain automatisk vil blive tilknyttet jer som 
kunde, når de opretter sig i Freshdesk, eller sender en mail til supporten. 
Har i behov for at tilknytte yderligere domains end jeres primære domain, bedes i kontakte os herom. 

 

4. Muligheder for at kontakte Apport Support 
Apport Support kan kontaktes på følgende måder: 

- Opret en sag via Freshdesk websitet https://apportsystems.freshdesk.com 
- Send en mail til support@apportsystems.com 
- Ring til os via vores supportlinie +45 7244 9950 (Specielt ved driftstop) 

 

!! Benyt IKKE personlige mailadresser til personer i Apport Support !! 

  

https://apportsystems.freshdesk.com/
mailto:support@apportsystems.com
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5. Logon til Freshdesk for nye brugere 

Hvis du ikke tidligere har kommunikeret med os via Freshdesk, skal du først oprettes som bruger i 
Freshdesk.  
 

I nedenstående antager vi at du har en mailadresse, som har samme domain som dine kolleger 
(eksempelvis NAVN@firmanavn.com). 

 

Åbn https://apportsystems.freshdesk.com/da/support/signup og angiv dit fulde navn og mailadresse: 

 

Det vil resultere i at der sendes en mail til den angivne adresse, hvor du skal bekræfte din konto: 

 

Klik på linket i mailen, og du vil blive dirigeret til siden, hvor du kan vælge dit password. Dit password 
skal overholde følgende regler: 

• Minimum 8 karakterer 
• Må ikke indeholde brugernavn 

https://apportsystems.freshdesk.com/da/support/signup
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Aktivering af kontoen, vil resultere i at du logges ind: 
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6. Glemt password 

Har du glemt dit password, kan du få det nulstillet. 

Åbn https://apportsystems.freshdesk.com/da/support/login og tryk på ”glemt dit password?” 

 

  

https://apportsystems.freshdesk.com/da/support/login
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Angiv din mailadresse, og tryk på ”NULSTIL MIT KODEORD” 
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Angiv et nyt password med følgende regler: 

• Minimum 8 karakterer 
• Må ikke indeholde brugernavn 

 

Tryk ”Update & Log in” 
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7. Tilretning af profil 
Det er muligt at tilrette sin profil, og skifte password, ved at klikke på ”Rediger profil” i øverste linje. 
Her kan også vælges sprog, samt vedhæftes billede, hvis det ønskes. 
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8. Oprettelse af en sag i Apport Support 
Som tidligere nævnt, er der flere muligheder for at oprette en sag i Apport Support. 

Den nemmeste metode, er at sende en mail til support@apportsystems.com 

Mailen vil automatisk blive konverteret til en sag i Freshdesk, og kan således ses på Freshdesk 
portalen. Vedhæftes der billeder eller andre filer til sagen, vil de også blive opdateret her. Der er en 
max filstørrelse på 15 MB pr. supportsag. 

Omhandler sagen et driftstop, eller et driftstop lignende tilfælde, ser vi gerne at sagen kombineres 
med et telefonopkald til vores support, så vi kan sikre høj attention på problemet. 

Vores telefonnummer til supporten er +45 7244 9950 

Det er også muligt at oprette en sag fra Freshdesk web portalen. Fordelen ved dette er, at man 
samtidig kan se, om der findes svar på tilsvarende sager der er lavet i fortiden. 

Benyttes søgefeltet, vil man blive præsenteret for tidligere sager der omhandler samme emne. 

 

 

Findes der ikke et brugbart resultat, kan man oprette en ny sag. Klik på ”Ny Supportsager” 

 

  

mailto:support@apportsystems.com
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Requester: Mailadresse på requester på sagen. Svar på sagen bliver sendt hertil. 

CC: Der kan evt. tilføjes CC, som således også informeres om opdateringer på sagen. 

Subject: Emnet som henvendelsen drejer sig om. 

Description: Detaljeret beskrivelse af problemet. Suppler meget gerne med tidspunkter, brugernavn, 
og billeder/screendumps af problemet. 

Impact: Sagens konsekvens for driften på lageret. 
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Sagen er nu oprettet, og kan ses på fanebladet ”Supportsager”. Der sendes samtidig en mail til 
requester om sagen. Svares der i denne mail, opdateres mail svar på sagen. 

Det er muligt at se resolvede og lukkede supportsager, ved at klikke på ”drop down pilen” ud for ”Alle 
Supportsager”. Der kan ligeledes sorteres ved at klikke på ”drop down pilen” ud for ”Sorteret efter dato 
for oprettelse” 

Klikkes på sagen, eller ”Åben”, ses detaljer og kommunikation på sagen. 
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På sagen kan man se hvilken support agent der pt. ejer sagen. 

Det er muligt at ændre impact på sagen. 

På de 3 knapper øverst, er det muligt at  

• Besvare sagen 
• Lukke sagen 
• Tilføje CC til notifikationer på sagen. 

 
Når supporten svarer tilbage på sagen, kommer svaret via mail, og opdateres samtidig på portalen. 
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Supporten vil resolve sagen, når supporteren vurderer, at der er givet et tilstrækkeligt svar på 
supportsagen. Supportsagen vil stå i status ”Løst” i 48 timer, hvorefter den lukkes af systemet. 
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Svares i en resolved sag, vil sagen automatisk blive genåbnet. Der kan også blot sendes mails i den 
mailkorrespondance der skete i sagen – dette vil også automatisk genåbne sagen. 

 

 

 

Vi vil sætte pris på, hvis du vil vurdere den support du har modtaget, ved at markere din tilfredshed: 

 


