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Indledning 
Vejledningen er målrettet uddannelsesinstitutionernes brugere af SIS-esas-supportsystemet. 

Link til SIS-esas-supportsystemet: https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25, hvor SIS er valgt 

som standard. 

Link, hvor esas er valgt som standard: https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25/group/48 

SIS-brugere: har du brug for at oprette supportsager og har du endnu ikke en konto på SIS-esas-

supportsystemet, bed da en kollega om at oprette en sag med din mail. Herefter får du en konto og en 

mail, så du kan oprette et password. 

esas-kontaktbrugere: institutioner, der er i drift på esas har udvalgte brugere (kontaktbrugere), der kan 

oprette sager i forbindelse med esas. 

SIS-esas-supportsystemet bygger på Jira Service Desk. 

SIS-esas-supportsystemet samt mails herfra er generelt på dansk. Dog med nogle få undtagelser hist og 

her; blandt andet velkomstmailen. Vil du ændre sprog, kan du gøre det på din brugerprofil. Se nedenfor 

Ændr din brugerprofil.  

Det kan du  
Som SIS-bruger og som esas-kontaktbruger kan du 

 oprette sag med vedhæftede filer, kommentere og lukke sager for dig selv 

 oprette sag med vedhæftede filer, kommentere og lukke sager for kollegaer på samme institution 

 se egne og kollegaers sager på samme institution 

 sætte dig selv på som følger/observatør af en kollegas sag  

 sætte en kollega på som følger/observatør af din sag 

 trække egne og institutionens sager ud til Excel 

 

Din kollega får en mail fra SIS-esas-supportsystemet, når du ændrer på hendes sag. 

Sådan kommer du i gang 

Hurtig vejledning 
Klik på linket i velkomstmailen fra SIS-esas-supportsystemet, hvorpå du opretter dig med navn og 

password. Nu kan du oprette supportsager: https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25 

Detaljeret vejledning 
SIS-brugere: har du ikke en konto på SIS-esas-supportsystemet, bed da en kollega om at oprette en sag 

med din mail. Herefter får du en konto og en mail, så du kan oprette et password. 

esas-kontaktbrugere: institutioner, der er i drift på esas har udvalgte brugere, der kan oprette sager i 

forbindelse med esas. Opret en sag, hvis der sker ændringer i institutionens kontaktbrugere. 

https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25
https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25/group/48
https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25
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SIS-esas-supportsystemet åbner et vindue, hvor du udfylder navn (hvis det ikke allerede er udfyldt) samt 

password. Dit brugernavn er din e-mailadresse, og den kan du ikke ændre. Klik på Gem og fortsæt. 

  

SIS-esas-supportsystemet åbnes - klar til brug. Vælg evt. esas, hvis du er kontaktbruger. 
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Hvis du ikke fik en velkomstmail 
Der kan være flere grunde til, at velkomstmail mangler. Det kan være, at   

1. du allerede har en konto på Jira Service Desk f.eks. i forbindelse med esas-implementering 

2. mailen er forsvundet i spamfilter eller på anden vis 

 

a. Har du allerede en konto på Jira Service Desk, kan du logge ind med samme brugernavn og password 

via dette link: https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25.  

b. Kender du ikke dit password, skifter du det; Se afsnittet Hvis du har glemt dit password. Ændring af 

password, sker samtidig for esas-implementering, esas-supportsystemet og SIS-supportsystemet.  

c. Kan du ikke genfinde mailen og har du ikke i forvejen en konto, kommer du på SIS-esas-

supportsystemet med samme procedure, som ved glemt password: Hvis du har glemt dit password. 

 

Sådan opretter du sager 

Hurtig vejledning 
Efter login, vælger du SIS eller esas i venstre side.  

SIS: klik på Support (spørgsmål, kontakt, fejl, m.v.) 

esas: vælg mellem Spørgsmål, Fejl eller Ændringsforslag 

SIS og esas: Udfyld alle felter, som ikke er auto-udfyldte, klik på Opret/Create og din sag er hos SIS-esas-

supporten. Du modtager en automatisk mail om, at vi har modtaget den. 

Detaljeret vejledning 
Log på SIS-esas-supportsystemet: https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25 

SIS: klik på Support (spørgsmål, kontakt, fejl, m.v.) 

esas: vælg mellem Spørgsmål, Fejl eller Ændringsforslag 

 

https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25
https://jira.umit.dk/servicedesk/customer/portal/25
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Opret SIS-supportsag

 

1. *Vedrører/Din institution: udfyld med egen institution. Skriv de første bogstaver indtil din 
institution står øverst og klik Enter. Fra SIS-esas-supportens side har vi givet hver institution en 
forkortelse, som afspejler institutionsnavnet, og som er hurtig at skrive. Hvis du opretter på en 
anden institutions vegne, kan vælge en af de andre institutioner, men den funktion er mest 
tiltænkt leverandører og andre med kontakter til flere institutioner. Vi undersøger muligheden 
for, at din institution kommer på som standard. Tab til næste felt. 

2. *Telefonnummer: angiv telefonnummer. Tab til næste felt. 
3. *Emne: skriv en sigende overskrift. Tab. 
4. *Beskrivelse: uddyb problemet/ønsket/informationen. Tab. 
5. Vedhæftninger: medsend evt. dokumenter/dokumentation. Tab. 
6. *Share with/delt med: er som standard udfyldt med din institution. Benyt helst ikke muligheden 

for at vælge Privat request, da din sag som udgangspunkt skal være synlig for hele din institution. 
Tab. 

7. Opret/Create: (Enter) klik på Operet for at oprette sagen. 
 

* (stjernemarkeret) betyder at feltet er obligatorisk. 
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Opret esas-supportsag 
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1. *Din institution: udfyld med egen institution. Skriv de første bogstaver indtil din institution står 
øverst og klik Enter. Fra SIS-esas-supportens side har vi givet hver institution en forkortelse, som 
afspejler institutionsnavnet, og som er hurtig at skrive. Hvis du opretter på en anden institutions 
vegne, kan vælge en af de andre institutioner, men den funktion er mest tiltænkt leverandører 
og andre med kontakter til flere institutioner. Vi undersøger muligheden for, at din institution 
kommer på som standard. Tab til næste felt. 

2. *Telefonnummer: angiv telefonnummer. Tab til næste felt. 
3. *Emne: skriv en sigende overskrift. Tab. 
4. *Beskrivelse: uddyb problemet/ønsket/informationen. Tab. 
5. Vedhæftninger: medsend evt. dokumenter/dokumentation. Tab. 
6. Prioritet: står som udgangspunkt til lav. Se nærmere på Confluence 
7. esas-funktionsområder: vælg der funktionsområde, der mest ligner din sag. Se nærmere 

forklaring på Confluence 
8. *Del med: er som standard udfyldt med din institution. Benyt helst ikke muligheden for at vælge 

Privat request, da din sag som udgangspunkt skal være synlig for hele din institution. Tab. 
9. Opret/Create: (Enter) klik på Opret for at oprette sagen. 

 
* (stjernemarkeret) betyder at feltet er obligatorisk. 

 

Arbejd videre med en sag 

Hurtigvejledning 
For at komme tilbage til en af dine sager kan du enten 

1. klikke på et link i en af de mails, du har modtaget om sagen 
2. logge ind på SIS-esas-supportsystemet og vælge Anmodninger/Requests (i højre øverste hjørne) 

og finde frem til den relevante sag 
 

Nu kan du læse sagens historik, tilføje kommentarer og bilag til egne og kollegaers sager, stoppe og 

starte modtagelse af mail vedr. sagen på egne og kollegaers sager, tilføje en kollega til at modtage mails, 

sætte sagen til løst, oprette en ny sag. 

Detaljeret vejledning 
Find først den sag, du ønsker at arbejde på. Arbejd derefter videre med den. 

Kom ind på din sag via mail-link eller sagsoverblik 
Når du opretter en sag, og når der sker ændringer på sagen, modtager du en mail. Mailen indeholder et 

link til sagen, men ikke mange andre informationer. Find en mail om din sag og klik på Vis sagen: 

 

https://confluence.umit.dk/x/DAIsAQ
https://confluence.umit.dk/x/pQBVAQ
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I stedet for at finde sagen via en mail, kan du finde den i en liste over dine og din uddannelsesinstitutions 

sager. Det gør du ved at være logget ind i SIS-esas-supportsystemet og klikke på Anmodninger/Requests i 

højre hjørne 

 

Mine anmodninger er de sager du står som Opretter/Forespørger på 

UFM – SIS/esas (her vil din organisation stå, f.eks. DMJX, UCKP, EASV), dvs. alle de sager, der er oprettet 

af din uddannelsesinstitution. 

Alle anmodninger er alle de sager, som du har rettighed til at se. 

Søg i sager giver mulighed for til- og fravalg af felter samt for at søge og trække sager ud i Excel. Denne 

brugervejledning indeholder et særligt afsnit om funktionerne: Sådan trækker du sager ud til Excel 

Find sagen og klik på den: 

 

Søgefeltet kan benyttes til at søge på ord i Sammendrag. Ordet skal skrives helt ud eller kan omstilles af 

*, f.eks. vil de ovenstående sager blive søgt frem ved disse søgninger: "*script", "koders", STÅ*" 

SISESAS-nummeret, f.eks. SISESAS-2564, findes ved at skrive det helt ud i søgefeltet: "SISESAS-2564". Der 

kan således ikke skrives "*2564". 

Benyt desuden valgmulighederne Åbn anmodninger, Oprettet af mig, Alle typer anmodninger til at 

filtrere resultatet.  
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Arbejd med en sag 
Nu kan du arbejde videre med sagen. 

 

 

1. oprette en ny sag ved klik på SIS-esas-supportsystemet i øverste linje 
2. tilføje endnu en kommentar eller et skærmdump/bilag i feltet Kommenter på denne 

forespørgsel… 
3. se sagens status 
4. a. stoppe med at modtage mails vedr. denne sag i Giv mig ikke besked  

b. begynde med at modtage mails vedr. denne sag i Få notifikation. Det kan f.eks. være en af 
dine kollegaers sager. 

5. dele sagen specifikt med en anden bruger i Del til en mailadresse i din egen institution, som også 
har adgang til SIS-esas-supportsystemet. Nu får denne bruger også mails ved ændringer på sager. 

6. lukke sagen via Løst  
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Ændr din brugerprofil 

Hurtig vejledning 
I brugerprofilen kan du se dine oplysninger, redigere din profil samt skifte password. Når du redigerer 

profilen kan du skifte billede/avatar, ændre dit navn, samt angive, hvilket sprog du vil benytte i SIS-esa-

supportsystemet samt i modtage mails. Nogle få mail vil altid være på engelsk. 

Detaljeret vejledning 
Klik på din avatar i øverste højre hjørne. Den er på alle sider i SIS-esas-supportsystemet, når du er logget 

ind. Vælg Profil. 

 

Vælg Rediger din profil for at udføre ændringer. 

 

 

Nu kan du ændre i dine oplysninger: 

 

 

Du kan ikke ændre din e-mailadresse, da 

den også er dit brugernavn. 

 

Skift billede/avater 

Du kan ændre dit kaldenavn i SIS-esas-

supportsystemet 

E-mailadressen kan ikke ændres, da den 

også er dit brugernavn. 

 

Af Sprog kan du vælge Engelsk eller Dansk. 

Andre sprog understøttes ikke 

Lad Tidszone stå som Standard 

Gem ændringerne. 
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Hvis du har glemt dit password 
Samme procedure benyttes, hvis du ikke har modtaget velkomstmail, se afsnittet Hvis du ikke fik en 

velkomstmail. 

Hurtig vejledning 
I forbindelse med log in-vinduet kan du angive, at du har glemt dit password. Det giver adgang til at 

rekvirere mail med link til at gensætte det.  

Detaljeret vejledning 
I forbindelse med login kan du klikke på Forgot your password? 

  

Det giver mulighed for at angive dit brugernavn, dvs. din e-mailadresse, og klikke på Email me, som 

sender dig en mail. 
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I den modtagne mail, klikker du på Nulstil min adgangskode/Reset my password. 

 

Angiv nu dit nye password og klik på Opret/Create

 

Se informationen under her: 

Passwordet skal indeholde 
Password skal indeholde: 

- minimum 12 maksimum 255 tegn. 
- minimum 2 ud af disse 3 tegntyper: 
    * stort bogstav 
    * lille bogstav 
    * tal 
Desuden kan passwordet indeholde tegnsætningstegn. 

Det nye password må ikke minde for meget om den gamle. 

Passwordet må ikke være brugerens navn eller e-

mailadresse. 

 

 

Password er gensat, og du kan logge på SIS-esas-supportsystemet.  
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Hvis du vil ændre dit password 

Hurtig vejledning 
Benyt enten samme procedure som Hvis du har glemt dit password eller gå i din brugerprofil og vælg 

Skift adgangskode.  

Detaljeret vejledning 
Klik på din avatar i øverste højre hjørne. Den er på alle sider i SIS-esas-supportsystemet, når du er logget 

ind. Vælg Profil. 

 

 

 

 

Her vælger du Skift adgangskode. 

 

 

 

Se eventuelt mere om, hvad passwordet skal indeholde i 

afsnittet: Passwordet skal indeholde 
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Sådan trækker du sager ud til Excel 

Hurtigvejledning 
Log ind og vælg Anmodninger/Requests i øverste højre hjørne. Vælg herfra Søg i sager. 

Filtrer i sagerne og eksporter til Excel via pilen i øverst højre hjørne  

Detaljeret vejledning 
Du skal være logget på SIS-esas-supportsystemet. Her kan du klikke på Anmodninger/Requests i øverste 

højre hjørne. Vælg Søg i sager, da det kun er denne visning af sager, der giver mulighed for udtræk til 

Excel. 

 

Søg og sorter i sager 
Klik på "SIS-esas" i venstre side 
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Venstresiden: 

 

I venstresiden kan du vælge mellem 

1) Open – åbne sager 

2) Closed – lukkede sager 

3) SIS-esas – mulighed for at have feltet esas-funktionsområde med i 

udtrækket 

 

Vælg SIS-esas, der giver flest muligheder.  

 

 

Der er ikke mulighed for at gemme filtre.  

 

 

Højresiden: 

 

1. Eksporter til Excel. Se afsnit   
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2. Eksporter til Excel 
3. Kolonner, som du kan vælge fra hhv. vælge til 
4. Filtreringsmuligheder, f.eks. vælg åbne/lukkede sager; vælg høj/lav prioritet 
5. Søgefeltet kan benyttes til at søge på ord i Resume. Ordet skal skrives helt ud, og det kan befinde 

sig midt i sætninger. Her kan ikke benyttes *. SISESAS-nummeret, f.eks. SISESAS-2564, findes ved 
at skrive det helt ud i søgefeltet: "SISESAS-2564". Der kan således ikke skrives "*2564". 

6. De små pile kan benyttes til at sortere kolonne fra A-Å eller fra Å-A 
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Eksporter til Excel 

Søg i sager har i øverste højre hjørne et ikon, der starter udtræk til Excel  

 

Udtræk semikolon-separeret til CSV 

Benyt evt. Indskudstegn, fordi der i sjældne tilfælde kan 

forekomme semikolon i Resume. 

 

 

 

 

Excel-arket kommer til syne i venstre hjørne af skærmen eller 

det åbnes fra start af.  

Gem det med på dit drev. 

 

Åben et andet Excel-ark, vælg fanebladet Data 

i området Hent og transformer 

opretter du Ny forespørgsel 

Vælg Fra fil 

Vælg derefter Fra CSV  

Vælg den gemte fil fra dit drev og klik på Importer 

 

1. Skift Filoprindelse til 65001: Unicode (UFT-8)  

2. Vælg Afgrænser i forhold til det valgte skilletegn, f.eks. semikolon eller indskudstegn 

3. Klik på Indlæs 

 

OBS: esas-funktionsområder med Æ, Ø og Å står med forkerte tegn 

3 

1 2 



Brugervejledning til SIS-esas-supportsystemet  21. marts 2021 

Side 18 af 18 

FIF: hvis CSV-filen gemmes under samme navn hver gang, kan Excel-filen opdateres med et enkel klik 

efter hver eksport fra Jira. 

Det betyder også, at eventuelle pivot-tabeller eller andet arbejde på supportsagsposterne virker med de 

nye data. 

 Stå i Excel på faneblade Data og  

i området Forbindelse 

vælg Forbindelser 

 

 

Vælg navn på forbindelsen og klik på Opdater 

 


