SUPPORT PORTAL
SUPPORT TICKETS AANMAKEN

Als klant van Qonqord en afnemer
van onze software-oplossingen
krijgt u uiteraard ondersteuning op
de geleverde software.
Wij gebruiken hiervoor het supportsysteem Zendesk. Wij hebben voor
u binnen dit systeem een account
ingericht, waarmee u kunt inloggen
in onze Support Portal en zo tickets
kunt aanmaken wanneer zich een
probleem voordoet of wanneer u
vragen en/ of verzoeken wilt indienen
m.b.t. in werking zijnde producten.

Account aanvragen
Indien u nog geen account heeft, is
het mogelijk deze aan te vragen. Dit
kan via de Support Portal zelf.
Ga naar support.qonqord.com
en klik binnen het inlogscherm op
‘Registreer’. U vult de gevraagde
gegevens in en u ontvangt kort erna
een e-mail ter verificatie en een link
om een wachtwoord in te stellen.
Hierna kunt u inloggen en tickets
indienen.

SUPPORT TICKETS AANMAKEN

We onderscheiden drie soorten tickets:
1. Incidenten
Functionaliteit werkt niet zoals het behoort te werken en is mogelijk productie-kritisch
2. Service requests
Verzoeken als wachtwoorden resetten, gebruikers aanmaken/wijzigen en algemene
vragen.
3. Requests for Change
Wijzigingsverzoeken die nieuwe of gewijzigde functionaliteit betreffen en niet
gerelateerd zijn aan incidenten.

1 Start een browser, ga naar support.qonqord.com en log in

2 Selecteer Mijn activiteiten voor alle tickets

3 Bekijk reeds bestaande tickets

4 Creëer een nieuw ticket

SUPPORT TICKETS AANMAKEN

5

Geef een kort en duidelijk onderwerp
mee wat het verzoek of incident
omvat.

6

Geef aan of een incident, een
service request of een
request for change [1] betreft

7

Geef hier een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving op van het
incident’ [2]

8

Geef aan of het een productie of
non-productie omgeving betreft

9

Geef de prioriteit van het ticket op [3]

10 Betreft uw verzoek hardware of
software?
11 Op welk systeem of programma is
het ticket van toepassing?
12 Welke versie van het systeem of
programma betreft het?
13 Op welke publicatie is het ticket
van toepassing?
14 Op welk telefoonnummer bent u te
bereiken?
15 Bent u een bureau en dient u dit ticket
namens uw klant in?

16 Wat is in dat geval de klantnaam?
17 Hier kunt u het ticketnummer van de
klant invullen indien van toepassing.
18 Hier kunt u het ordernummer van de
klant invullen indien van toepassing.
19 Voeg eventueel een of meerdere
bestanden toe zoals printscreens
of schermopnames.
20 Druk op Verzenden om het ticket
in te dienen.
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Explanation

[1] Betreft het een incident, een service request of een
[3] Prioriteit
request
for
change?
Is it a support ticket or a request for change?
Severity level
[1] When creating tickets, you must immediately
[4] The priority of the ticket is determined by
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in gevaar en/of er kan helemaal niet meer gewerkt
UYou
kiest
voor
service
request,
wanneer
het
om
het
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It Prio
is a production
disruption. Deadlines are in jeopardy
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‘Request
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broken,
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critical with
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workaround:
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or to request functionality that does not yet exist.
This includes upgrades that are not related to bugs or
incidents.
[2] Omschrijving

Ability to work in a normal way is severely limited.
Working
possible with
the help of a workaround.
Prio 3 -isFunctioneel
probleem:

Er is een probleem, maar er is geen gevaar voor de

productiedefect:
of er kan op een vrijwel normale manier
Prio 3 - Functional
worden
verder
gewerkt.
Being able to work normally
is minimally affected.

Voor een snelle afhandeling van het ticket, is het belangrijk
om een duidelijke omschrijving op te geven.
Prio 4 - Verminderd gebruiksgemak:
Een omschrijving
“het
werkt niet”
minder duidelijk
Is it a service
request
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it is aAfsluiten
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to work
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betreft
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x volgt een foutmelding’.

we ask whether it is a service request or an incident report.

small issues or cosmetic matters.

Het gebruik van ‘steps to reproduce’ heeft de voorkeur en
You choose
service structuur:
request, when it concerns requests
bevat
de volgende

Qonqord behoudt zich het recht voor om in overleg de
prioriteit van een ticket aan te passen.

For priority 1 tickets, it is mandatory to contact
us by phone on 0318 712 995 after submitting
the ticket.

such as a password reset or user changes.

Gebruiker
op omgeving
met applicatie
Z
You shouldX choose
incidentY when
the functionality
no
1: Klik op A
longer works as it should. Depending on your choice,
2: Ga naar B
fields
3:the
Klik
op Cthat match your type of request will appear.
Verwacht gedrag: Veld D wordt getoond.
Geconstateerd gedrag: Veld E wordt weergegeven.

Voor ticket met prioriteit 1 is het verplicht om naast
het indienen van een ticket ook telefonisch contact
op te nemen via +31 (0)35 20 65 656.

PubliQare reserves the right to change the priority of
a ticket in consultation.

Description
For a quick processing of the ticket, it is important
to provide a clear description. A description ‘it does not
work’ is less clear than a description ‘After clicking the
Close button in screen x, an error message will appear’.
The use of ‘steps to reproduce’ is preferred and contains
the following structure:

[3]

Voor
u telefonisch
contact
User X onvragen
environmentkunt
Y with application
Z
opnemen
via +31 (0)35 20 65 656 of
1: Click A
2: Go tomail
B
per
support@qonqord.com

For questions you can contact us
by phone on 0318 712 995
or by mail helpdesk@publiqare.nl

3: Click on C
Expected behavior: Field D is displayed.
Detected behavior: Field E is displayed.
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