
IT - Helpdesk
Slik får du hjelp!



Hver måned får IT-Helpdesk over 1000 henvendelser. 
For å kunne hjelpe så raskt og effektivt som mulig  

har vi noen rutiner som må følges. 

Ellers blir det kaos.



Dette er IT-Helpdesk:
• IT-Helpdesk er en del av IT-seksjonen i VID, og skal gi brukerstøtte til følgende virksomheter; Stiftelsen, VID, 

Omsorg, Sykehusapoteket og Diakonhjemmet eiendom. Totalt rundt  900 ansatte + 4500 studenter. 

• IT-Helpdesk betjener 12 ulike geografiske steder fordelt på 20 bygninger i Oslo, Bergen, Stavanger, 
Haugesund, Sandnes og Tromsø. 

• I løpet av et år mottar IT-Helpdesk rundt 12.000 henvendelser.  

• I tillegg kommer driftsoppgaver knyttet til serverpark, nettverk, brannmurer, datasikkerhet - samt  oppgaver 
rundt  flytteprosjekter, implementering av nye virksomheter, rådgiver/bestiller nye løsninger/systemer.  

• IT har ansvaret for: 
– ca 700 PC’er 
– ca 80 skrivere 
– ca 90 ulike undervisningsrom/møterom/skyperom med tilhørende AV-utstyr. 
– I tillegg kommer  serverpark, nettverk, trådløse systemer, diverse applikasjoner/software 

• Alle henvendelser om tekniske feil blir prioritert og kategorisert. Det som har høyeste prioritet i køen av 
henvendelser er feil som angår basis infrastruktur, eller som er samfunnskritisk. Dernest følger 
virksomhetskritisk, viktig og mindre viktig. 
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Slik ser dashbordet på IT-Helpdesk ut en onsdag morgen. 
Tallene blir oppdatert «live» og viser bl.a. hvor mange saker  

som er til behandling, hvor mange saker som er løst, og 
statistikk over type henvendelser. 

Dette er et utvalg fra listen av saker som er løst  
de siste dagene. Her får man et lite innblikk  
i hva slags type henvendelser som kommer.
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• Ikke glem 
denne siden 
med ofte 
stilte 
spørsmål. 

• Spar tid - 
sjekk her 
først!



1: Rutiner: Melde feil
• Alle - alle! - henvendelser skal registreres i Helpdesk-portalen.  

Trykk på dette ikonet som ligger på PC-skrivebordet ditt:
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• Trykk på lenken «Melde feil». Da får du opp dette vinduet. 

• Skriv et stikkord for hva feilen handler om i emnefeltet. 

• Velg hva du har problemer med -  i rullgardin-menyen. 

• I vinduet under skriver du en kort beskrivelse av hva som er problemet. 

• Husk at du kan ta et skjermbilde eller legge ved andre filer - om nødvendig.  

• Trykk på send-knappen!



2: Rutiner: Bestillinger.
• Bestillinger gjelder: Utstyr. Programvare. Tilgang til systemer. Ansatt slutter/begynner.  

• Alt av bestilling skal kun g jøres av ansatte med personal- og  budsjettansvar. Hvem som har mulighet 
til å bestille er registrert i IT-Helpdesk-systemet. Oppdaterte opplysninger om hvem som har slikt personal- og 
budsjettansvar meldes inn via IT-HelpDesk av øverste leder for virksomheten. Er du ikke registrert med 
budsjett-/personalansvar får du heller ikke opp skjemaene som er beskrevet her. 

• NB: Før man bestiller er det viktig å avklare hvilket budsjett som skal belastes kostnadene (kontering). 
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• Alle henvendelser skal registreres i Helpdesk-
portalen. Trykk på dette ikonet som ligger på 
PC-skrivebordet ditt: 

• Trykk på lenken: «Bestillinger», og velg deretter 
alternativet du skal utføre. Følg anvisningene og 
send inn. 

Her ser du noen av alternativene som  
dukker opp dersom du trykker på lenken 

Bestillinger. (NB: Her kan det komme endringer)



3: Rutiner: Andre IT-tjenester 
• Andre IT-tjenester vil si:  

Brukerveiledning 
Kurs og opplæring. 
Konsulentbistand.  
Leie av utstyr. 
Prosjektledelse. 
Avhending av IT-utstyr.  

• Alt IT-utstyr som leveres inn blir sendt til g jenvinning. 

• Alle henvendelser skal registreres  
i Helpdesk-portalen. Trykk på dette  
ikonet som ligger på PC-skrivebordet ditt: 

• Trykk på lenken «Andre IT-tjenester»,  og velg deretter den 
oppgaven du vil ha utført. Følg anvisningene, fyll ut og send 
inn.
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Her henvender du deg:
• Alle - alle! - henvendelser skal registreres i Helpdesk-portalen.  

Alle har dette ikonet på sitt PC-skrivebord - trykk på denne: 

• Følg bruksanvisningen som er beskrevet på sidene foran. 

• Ved krise - krise! - kan man ringe telefon:  22 45 18 00. Mandag til fredag 08:00-15:30 

• Etter kontortid registreres henvendelsen til IT-Helpdesk på vanlig måte, og henvendelsen 
vurderes og prioriteres etter fastlagte regler neste arbeidsdag.
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