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GREENSUPPORT  

Ärendehantering  
Vi har uppdaterat vårt ärendehanteringssystem så att ni nu kan följa upp på era ärenden, skriva 
och läsa kommentarer samt bifoga eventuella filer. Utöver det kommer ni även att kunna följa 
hela händelseförloppet och se status för ert ärende.  

 

Vi är fortfarande tillgängliga på telefon, men vill ni skriva in till oss finns nu två alternativ;   

• via mejl: support@greencon.se  
• via vår nya ärendeportal GreenSupport: https://greencon.atlassian.net/service-

desk/customer/portal/  

 

 

Innehåll  
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Ärende via mejl  
Skicka ett mejl till support@greencon.se. I mejlet lägger du till följande information:  

Ämne: Beskriv ditt ärende  

Meddelande: Lägg till mer information som kan vara bra för oss att veta, så att 
vi kan lösa ditt ärende så snabbt som möjligt.  

Lägg även till det företag som ärendet är kopplat till.  

 

 

Bekräftelsemejl 

• När mejlet är inskickat kommer du att få ett bekräftelsemejl om att vi har tagit emot 
ditt ärende. Avsändaren för mejlet är ”GreenSupport och förvaltning jira@green-
con.atlassian.net”  

 
Bekräftelsemejl 

mailto:support@greencon.se
mailto:jira@greencon.atlassian.net
mailto:jira@greencon.atlassian.net
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Lägg till en kommentar 

• Glömde du att lägga till något i ditt ärende? Då svarar du på bekräftelsemejlet, och 
ditt svar kommer att synas som en kommentar till det ärende du just skickade in. 
Kommentaren ser vi när vi hanterar ditt ärende.   

 

Statusuppdatering 

• När vi har läst ditt ärende kommer du att få ett nytt mejl om att statusen för ditt 
ärende har uppdaterats till ”Ärende startat”.  

 
Statusuppdatering 

 

Se kommentar och svara på kommentar  

• Har vi ytterligare frågor eller behöver godkännande från dig innan vi fortsätter, kom-
mer vi att lämna en kommentar i ärendet och du kommer att få ett nytt mejl om 
detta. För att svara på vår kommentar svarar du på mejlet.  
 

Ärendestatusar 

• De ärendestatusar som finns är;  
• Ärende skapat – ärendet har skapats och ligger nu i vår inkorg.  
• Ärende startat – vi har läst ditt ärende och har börjat att jobba på det.  
• Inväntar svar från kund – vi har lämnat en kommentar till dig och inväntar 

svar innan vi fortsätter.  
• Inväntar svar från support – du har svarat på vår kommentar och ärendet är 

nu tillbaka hos oss.  
• Ärende slutfört – vi har kommit fram till en lösning som du är nöjd med 

och ärendet är avslutat.  
• Notera att om ärendet är av mindre skala och vi kan lösa ärendet utan att behöva 

återkoppla till dig för godkännande, kan ärendestatusen gå direkt från ”Ärende star-
tat” till ”Ärende slutfört”.   
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Ärende via GreenSupport Desk  
Du kan även skicka in dina ärenden via vår nya supportportal GreenSupport, som du hittar 
här: https://greencon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/  

I portalen finns hela ärendet samlat på ett och samma ställe. Här kan du se aktuell status för 
ditt ärende, lägga till en ny kommentar och se hela historiken för ditt ärende – utan att behöva 
invänta mejlutskicken.  

Skapa ett konto hos GreenSupport  

• Gå till https://greencon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/  
• Klicka på Sign up nere i högra hörnet.  

 

 

Fyll i din mejladress 

• Fyll i den mejladress som du vill använda för att logga in på GreenSupport, klicka på 
Send link.  

• Du kommer strax att få ett mejl med en länk för att bekräfta din mejl.  

Du kommer även att få mejluppdateringarna till denna mejl, så du kommer inte att missa några 
uppdateringar gällande ditt ärende.  

 
Klicka på bekräftelselänken i mejlet 

1 Välj Sign up 2 Skriv in mejladress 

https://greencon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1
https://greencon.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1


Lathund GreenSupport & Förvaltning 2020 
 

6 (10) 
 

Lägg till din information i GreenSupport  
Efter att du har klickat på länken i bekräftelsemejlet kommer du att komma till nästa steg.  

• Här fyller du i ditt namn som du vill använda i GreenSupport. Det spelar ingen roll 
om det är ditt personnamn eller företagsnamn.  

• Välj det lösenord som du vill använda för att logga in i portalen.  

 

Välj ärendetyp 
När du vill skicka in ett ärende till oss får du två val. Detta steg är till för att hjälpa oss att 
filtrera ditt ärende rätt. Välj det alternativ som passar ditt ärende bäst.  

• Kontorsvy - för frågor, förslag eller uppdateringar gällande kontorsvyn i Greenview.  
• App - för allt gällande appen; såsom ronderingar eller protokoll.  
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Kontorsformulär  

• Rubrik: Ge ditt ärende en beskrivande rubrik  
• Beskrivning: Här lägger du till all information som gäller ditt ärende. Lägg till så 

mycket information du bara kan – då går det snabbare för oss att lösa ditt ärende.  
• Det företag som ditt ärende är kopplat till: Skriv in det företag som ärendet gäller.  

Syns inte ditt företagsnamn i listan skriver du bara in ditt företag och klickar sedan 
på ”Create ”ditt företag””.  

• Bifoga fil: Har du några filer som du vill lägga till? Då kan du göra det här.  

När du är klar klickar du på Send. Nu kommer du att få ett bekräftelsemejl till den mejl som 
du anslutit till GreenSupport, och du kan även följa ditt ärende i portalen.  

 
Kontorsvy 

 
Lägg till företagsnamn 
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Appformulär  
Här är upplägget detsamma som för kontorsformuläret.  

• Vill du byta formulär klickar du på pilen till höger.  
• Vill du återgå till startsidan för ärendehanteringen klickar du på Greencon-loggan 

uppe till vänster.  

 

 
Klicka på Greencon-loggan för att komma till startsidan 
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Ditt ärende i GreenSupport portalen  
När ditt ärende är inskickat, ser det ut såhär i portalen. Portalen kommer du även åt via be-
kräftelsemejlet som skickas ut.  

• Ticket ID: ärendets ID-kod.  
• Ärendestatus: statusen för ärendet finns uppe till höger. ”Ärende skapat” ändras till 

”Ärende startat” när vi har läst ditt ärende och börjat att jobba på det.  
• Aktivitet: här syns historiken för kommentarer och statusuppdateringar.  
• Ny kommentar: vill du lägga till ytterligare information eller bifoga filer gör du det i 

rutan längst ner.  

 
Ärendet i GreenSupport 

 
Länk till portalen finns i bekräftelsemejlet 
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Ärendet löst  
När ärendet är klart och du har godkänt vår lösning slutför vi ärendet och statusen, uppe i 
högra hörnet, uppdateras till ”Ärende slutfört”.  

Skulle fler frågor uppkomma, skapar du ett nytt ärende.  

 

Skicka in feedback  
Har du tid och möjlighet får du gärna skicka in feedback gällande hur vi har hanterat ditt 
ärende. Detta är inget måste, men hjälper oss att bli ännu bättre! Har du några förslag på för-
bättringar är detta givetvis välkommet!  

Betyget är 1 – 5 stjärnor, där 1 stjärna är sämst betyg och 5 stjärnor är bäst betyg.  

Betyg kan lämnas in via portalen och via mejlen.  

• Via portalen kan du även lämna en valfri kommentar om du har något ytterligare att 
tillägga.  

• I bekräftelsemejlet som du får om att ärendet är avslutat kan du lämna in betyg.   

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Lämna betyg i portalen Lämna betyg via mejlet 
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