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2 EN VÄG IN
• Gå alltid via supporten när ni har frågor, behöver hjälp, vill 

felanmäla eller lägga en beställning etc.
• Undvik att ta direktkontakt med någon medarbetare.
• Flera lärosäten kan ha samma fråga.
• Göms inte i någons mailbox.
• Alla lärosäten hanteras lika. 
• Ger överblick och vi kan fördela ärenden till den som är mest lämpad.

• Lägg ett ärende först.
• Om vi kan löser vi det så snabbt som möjligt via ärendet.
• Om vi ser att direktkontakt, t ex telefon eller Zoom-möte skulle minska risken för 

missförstånd i ett ärende försöker vi initiera det, vilket vi arbetar för att kunna 
göra i större utsträckning än tidigare.



3 EN VÄG IN - LADOKBESTÄLLNING
• Vi flyttar nu in vår beställningsportal från ServicDeskPlus till 

Jira.
• All support kommer hanteras i samma verktyg 

• I projektet LADOKSUPP hanteras frågor, felanmälan, 
ändringsbehov etc precis som tidigare. 

• I nya projektet LADOKBEST hanteras beställningar.
• Beställare behöver bara logga in på ett ställe.
• Beställningsportalen ’Ladokbeställning’ nås från LADOKSUPP

• Användare i beställningsportalen:
• Lokal objektägare
• Lokal kontaktperson
• Lokal teknisk kontaktperson



5 NYA PORTALEN - LADOKBESTÄLLNING
• Via LADOKSUPP: Gå in via länk i anslagstavlan 

’Ladoksupport’ alt via länk i menyn till vänster. 
(Behöver inte logga in på nytt)

• Logga in direkt med din Jira-användare via 
https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1

https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1


6 NYA PORTALEN - LADOKBESTÄLLNING



7 VÄLJ MALL OCH FYLL I



8 SE BESTÄLLNINGAR UNDER REQUESTS



9 BESTÄLLNINGAR SOM LÄROSÄTET HAR LAGT



10 SE STATUS FÖR BESTÄLLNING



11 KOMMENTERA OCH BIFOGA BILAGOR



12 GODKÄNNANDE AV BESTÄLLNING
Beställningar ska läggas eller godkännas av rätt roll: 

• Lokal kontaktperson godkänner t ex nationella behörigheter, 
supportanvändare etc.

• Nationella behörigheter ska även godkännas av nationell 
administratör.

• Lokal objektägare godkänner t ex ändrad lokal kontaktperson
• Ladokkonsortiet godkänner tex ändrad lokal objektägare

• Vi skickar godkännandefråga via ärendet eller 
förgodkänner om godkännanderoll skickat in ärendet.  



13 GODKÄNNANDEFRÅGA



14 ÖPPNA BESTÄLLNING FÖR ATT GODKÄNNA



15 GODKÄNN ELLER AVSLÅ 
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