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Service Requests - Henvendelser 

• I modulen Service Requests kan du registrere henvendelser og 
følge med på status på eksisterende henvendelser 
 

• Ved å benytte Service Requests oppnår du  
― Raskere kommunikasjon til riktig avdeling 
― Dokumentasjon av saken i ettertid 

 
• Derfor: Bruk Service Requests i stedet for mail eller telefon 
 



Kommentar: 
Åpne modulen Service Requsts 
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Kommentar: 
Klikk på ”New” for å opprette en ny Service Request (henvendelse). 

"Channel” feltet viser hvilken kanal entiteten ble opprettet fra (B2B, 
Jara NetBusiness, Telefon, Fax, E-post etc.). 
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Kommentar: 
Data om ditt firma og deg som er pålogget kommer opp automatisk, sjekk at 
dataene er riktige. 
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Kommentar: 
Velg Area (saksområde) ut fra hva du skal sende henvendelse om. 

6 



7 

Service Requsts – Area (saksområde) 

• Du velger Area avhengig av sakstype: 
― Leveranse – blir rutet til Kundeservice 

― Brukeradministrasjon – for å opprette / endre brukertilganger 

― Jara Support Servicetorget – for å  
    avklare problemer / melde feil til Jara Support 

― Jara Feilmottak – for å gi ny informasjon eller stille spørsmål til en aktiv 
Feilmelding, eller generelle spørsmål til feilhåndterings prosessen (Trouble Tickets) 

― Eskalering – blir rutet til Service Manager 

― Faktura – blir rutet til Billingavdelingen 

― Forespørsler – blir rutet til Salgsstøtte 

― SLA kompensasjonskrav – blir rutet til saksbehandler 

― Annet – saker som ikke dekkes av andre Area, blir rutet  
    til Service Manager 



Kommentar: 
Velg deretter Sub-Area (kan være for eksempel produktgruppe). 
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Kommentar: 
Skriv inn egen referanse i Customer Ref # feltet, og beskriv 
kortfattet hva saken gjelder i Description-feltet. 
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Etter at en Service Request er 
registrert: 
• Følg med på status: 

– In Process betyr at saken er under behandling 

– Ønsker du selv å avslutte saken, endrer du  
status til Customer Closed 

– Status Incompleted betyr at noe mangler. Hva som mangler fremgår i 
Description feltet.  Når du har oppdatert Requesten, endrer du selv status 
til Customer Updated 

– Completed betyr at saken er ferdig behandlet – du kan lese svar på 
requesten i Description feltet og evt. på vedlegg under Attachments 

– Du kan motta mail ved statusendringene Incompleted og Completed 
forutsatt at mailadresse er registrert av deg i Account/Contacts modulen i 
Group Email kolonnen. 
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Service Requests knyttet til Orders, 
Quotes, Invoice og Trouble Tickets 
• I Jara Netbusiness er det mulig å knytte Service Requests til  

– Orders 

– Quotes 

– Invoice 

– Trouble Ticket 

• Egne underappleter er laget for å legge inn Service Request dirrekte fra Orders-, Quote- og Invoice-
modulen 

• For Trouble Tickets er det en egen knapp Create Service Request som tar deg dirrekte til Service Request 
modulen 

• I Service Requests bildet er Quote-, Ordre- og Invoicenummer lagt til i listen slik at man kan se om 
Service Requesten er knyttet til en spesifikk Quote, Ordre eller Invoice 

• Opprettes det en henvendelse dirrekte fra Service Request  modulen, anbefales det at referansen til 
Ordren, Quoten, Trouble Tickets eller Invoice legges inn i respektive felt.  

• Opprettes det en Service Request dirrekte fra Service Request modulen og Area settes lik Faktura, vil 
feltet ”Invoice#” være obligatorisk å legge inn. 

 

Det anbefales at henvendelser relatert til en bestent Orders, Quotes, Invoice eller Trouble Tickets, 
opprette fra den enkelte modul. Service Requesten vil da bli ”knyttet” opp mot referansen til den 
enkelte Orders Quote etc. 



Kommentar: 
Tilgang til Service Request fra Quotes modulen 
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Kommentar: 
Tilgang til Service Request fra Ordre modulen 
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Kommentar: 
Tilgang til Service Request fra Invoice modulen 
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Kommentar: 
Tilgang til Service Request fra Trouble Tickets modulen 
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Kommentar: 

På underappleten ”Service Request List” på Trouble Tickets modulen 
kan du få listet opp alle Service Requester som er opprettet fra 
Trouble Tickets modulen 
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Kommentar: 
I Service Requests modulen kan man se om saken er knyttet til en 
Ordre, Quote, Invoice eller Trouble Tickets.  
Dersom man vil se detaljer om Ordren, Quoten, Invoicen eller Trouble 
Tickets kan man bruke hyperlinkene som tar deg til de respektive 
moduler. 
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