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JMA on-line support 

Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste 

supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. 

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på 

www.jmaforum.dk. 

Du er fri for at vente i telefonen på at komme igennem til supporten – så 

snart du har skrevet dit spørgsmål og trykket ”Send” på den enkle on-line 

supportformular, er sagen straks videresendt til JMAsupporten. 

Du har mulighed for at bede om at blive kontaktet telefonisk, eller du kan 

vælge at være i on-line dialog med supportkonsulenten via jmaforum. I 

stedet for e-mail korrespondance, så er al korrespondance samlet ét sted, 

som gør det meget overskueligt for dig. 

I denne vejledning kan du finde information om, hvordan du anvender on-

line supportsystemet. 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. 

JMA’s support team. 

www.jmaforum.dk 

Du er sandsynligvis allerede tilmeldt www.jmaforum.dk. Det er en 

forudsætning for også at anvende JMA’s brugervenlige on-line 

supportmulighed. 

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gøre det selv på 

www.jmaforum.dk i venstre side: 

 

 

http://www.jmaforum.dk/
http://www.jmaforum.dk/
http://www.jmaforum.dk/
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Når du er registreret, og du logger dig ind, vil vi anbefale dig at sætte hak i 
feltet ”Husk mig”, så er du nemlig fri for at taste brugernavn og 
adgangskode hver gang du ønsker at anvende jmaforum.dk. 

Oprettelse af on-line support sag 

Du logger ind på www.jmaforum.dk med dit brugernavn og adgangskode 

som nævnt i afsnittet ovenfor. 

Du finder nu JMA’s on-line support i 2. menupunkt fra oven: 

 

Klik på dette menupunkt, og du ser følgende muligheder: 

 

 

http://www.jmaforum.dk/
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Tryk på  og du vil få følgende formular: 

 

Det tager nu kun et øjeblik at oprette supportsagen ved at gøre følgende: 

 Indtast din mail adresse, hvis den ikke allerede er udfyldt. 

 Vælg i feltet ”Kategori”, om du ønsker hjælp til DSM systemet, LMF 
systemet eller teknisk support (PC, printere, netværk etc). 

 Lav en beskrivelse af, hvad du ønsker hjælp til og hvad der fremkaldte 
problemet – altså eventuelt hvad du foretog dig lige inden problemet 
opstod – og gerne suppleret med andre oplysninger, du mener kan 
være relevante for at supportkonsulenten kan hjælpe dig bedst muligt. 

 Skriv en kort overskrift, der opsummerer dit spørgsmål. 

 Læg mærke til, at du i feltet ”Indtast flere noter” også har mulighed for 
at vedhæfte en fil, som kan være et billede, en udskrift eller andet, 
som du mener kan være relevant for at du kan få den bedste og 
hurtigste hjælp. 

 AFSLUT med at trykke på ”Send” i øverste eller nederste højre hjørne 
af skærmbilledet. 

Din support sag vil i løbet af få sekunder være i supportpersonalets 

indbakke. De vil behandle dit spørgsmål så hurtigt som det er muligt – i 

den rækkefølge de kommer ind. Ved særdeles kritiske situationer vil sager 

dog blive opprioriteret og blive behandlet straks.  

Du vil modtage en mail, som bekræfter, at sagen er blevet oprettet. 
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Den videre behandling af dit support spørgsmål 

Supportpersonalet kan  

 enten vælge at tage telefonisk kontakt til dig (hvis du på formularen 
har skrevet hvilket telefonnummer, du ønsker at blive kontaktet på), 

 eller de kan skrive svar eller uddybende spørgsmål direkte på sagen. 
Hvis de skriver på sagen direkte, vil du modtage en mail med svaret 
og med link direkte til din support sag.  

Du kan nu 

 enten klikke på linket i mailen og du kommer direkte ind på support 
sagen, 

 eller du kan fra on-line supportmenuen som beskrevet på side 2 klikke 

på for at se dine support sager. 

 

På support sagen fremgår det: 

 Hvem der er din supportkonsulent. 

 Hvornår behandlingen er påbegyndt. 

 Hvad supportkonsulenten har svaret. 

Eksempel: 
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Nederst i dette skærmbillede vil du igen have mulighed for at skrive din 
besked eller vedhæfte yderligere materiale. 

Sådan kan dialogen fortsætte, indtil dit spørgsmål er besvaret eller 
problemet er løst. 

Fordele ved on-line support 

Når du opretter dine spørgsmål on-line, giver du både dig selv og alle 

andre DSM brugere mulighed for at drage fordel af dine spørgsmål. 

Det er nemlig sådan, at når der er fundet en løsning, så kan support 

personalet vælge, om spørgsmålet har en generel relevans og lade det 

oprette i et FAQ register, som alle brugere kan benytte. 

Vi tager lige igen et kik på indgangsmenuen i JMA’s on-line support: 

 

Her har du nemlig mulighed for at: 

 Se dine egne oprettede supportsager og finde svar på et spørgsmål, 
du måske tidligere har stillet – og dermed spare dig selv for endnu et 
opkald eller en supportsag til JMA supporten. 

 Søge i FAQ databasen. 

 
Her kan der søges på fritekst. Hvis der eksempelvis indtastes 
”Oversigt”, vil systemet finde alle de support sager, hvor ordet 
”Oversigt” indgår i overskrift, løsning eller beskrivelse (hvis alle tre 
muligheder er markeret i søgebilledet, inden der klikkes på 
forstørrelsesglasset ”Søg”. 

 


