Instructie Customer portal
Customer Servicedesk
Alle servicemeldingen worden afgehandeld door de Customer Servicedesk.
Wij kennen 2 type servicemeldingen:

Request

Incident
Al uw communicatie omtrent de servicemeldingen verloopt via de Customer Portal.
Hebt u aanvullende informatie of wilt u een vraag toevoegen aan uw melding dan kunt u dit in deze
Customer Portal toevoegen (zie: De status van uw servicemelding(en) opvragen).

Het aanleveren van functionele vragen en capaciteitsaanvragen (request)
Voor functionele vragen, vragen aan specifieke consultants en capaciteitsaanvragen maakt de
klantcontactpersoon van uw organisatie een servicemelding aan.

De soort melding is: Request.

Het aanleveren van verstoringen (incident)
Voor verstoringen maakt de klantcontactpersoon van uw organisatie een servicemelding aan.

De soort melding is: Incident.

Een servicemelding waarin alle velden zijn ingevuld, wordt conform de responsetijd in
behandeling genomen.

Aanloggen
Ga naar: http://www.prodin.nl/portal/
Login met uw Gebruikersnaam en Wachtwoord

Aanmaken van een servicemelding
Nadat u bent aangelogd, ziet u een overzicht van uw openstaande meldingen. U kunt sorteren op
een kolom door deze aan te klikken.
Met de button

kunt u een nieuwe melding aanmaken.
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Nadat u deze button hebt aangeklikt, wordt direct een nieuw Meldingsnummer aangemaakt en
kunt u de melding aanvullen. Hoe completer de melding, hoe sneller de Servicedesk de melding in
behandelling kan nemen, kan bepalen welke expertise nodig is en de melding kan plannen.
Bij Specificatie melding vult u algemene gegevens in, zoals contactpersoon, service-object en
onderwerp. Bij Onderwerp kunt u een korte omschrijving kwijt van het probleem of de vraag.
Bij Prodin gegevens vult u de detail gegevens in, zoals in welk menucode het probleem zich
voordoet en in welke administratie.
Bij Notities, tab

, kunt u een uitgebreide omschrijving opnemen.

Bij Dossier, tab

, kunt u een document bij de servicemelding voegen.

Hieronder vindt u een toelichting op een aantal van de in te vullen gegevens.

Toelichting Specificatie melding
Service-object:
Op welk softwareproduct heeft de melding betrekking.
Alleen de service-objecten die u in licentie hebt, worden hier getoond.
Soort melding:
Vul hier Incident in voor een verstoring en Request voor een serviceaanvraag.
Prioriteit:
Prioriteit conform de onderhoudovereenkomst.
Toelichting Notities
U hebt de mogelijkheid bij Notities een uitgebreide omschrijving op te nemen.
Dit doet u bij de tab

met de button
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Zodra u de button Nieuw hebt aangeklikt, ziet u in de linker kolom door wie de notitie is
aangemaakt en op welk tijdstip. In de rechterkolom, onder Notities, kunt u een uitgebreide
omschrijving intypen.

Toelichting Dossier
Door op de tab Dossier te klikken, hebt u met de button Toevoegen de mogelijkheid een document
bij de servicemelding te voegen.
Browse om het document te selecteren van uw desktop/ netwerk

Bevestig met OK
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Opslaan servicemelding
Zodra u de servicemelding compleet hebt aangemaakt (alle velden, notities en eventuele bijlage
zijn toegevoegd) kunt u de melding opslaan met de button Opslaan linksboven in het scherm.

De status van uw servicemelding is: “To be approved (Servicedesk)”.
Zodra uw melding in behandeling is genomen door de Servicedesk, wordt de status automatisch
gewijzigd in: “Planned (Servicedesk)”.
Met de Button

gaat u terug naar het overzicht van de openstaande meldingen.

Met de Button

verlaat u de Portal
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