Ændringer af personlige indstillinger
Her er en kort beskrivelse af, hvad der er mulighed for at re6e
på din egen proﬁl. Der er kun de mest relevante inds<llinger

Ved at klikke på dit navn i øverste højre hjørne og vælge ”min
proﬁl” kommer man ind <l inds<llingerne.

På første fane kan man se de informa<oner AD’et har hentet ind på dig. På næste fane ses informa<oner på
den organisa<on, man <lhører.
Under fanebladet ”inds<llinger” skal der foretages nogle justeringer.
Timer:
Vi bruger ikke <dsregistrering i Nilex NSP, så her skal der ikke være nogen X’er

Simple Ticket Mode:
Som standard åbner sagen op i Simple Ticket Mode. Hvis du
ønsker denne funk<on slået fra skal du klikke af i feltet
”deak<ver direkte åbning af sag i Simple Ticket Mode”

Videns database søgeinds<llinger:

Videns databasen er ikke taget i brug endnu, så her er der heller ikke brug for at sæ6e nogle X’er.

Faneinds<llinger:
Hvis der er X i ”Deak<vér luk når gemmes”, bliver en sag stående på skærmen eQer, at man har
klikket ”gem”
Ved X i ”opret standard sag ved tryk på Opret knap” vil det være nok at trykke på

for at opre6e en sag under egen en<tet.

”Standardværdi” vælges hvis man ønsker, at ”ansvarlig agent” al<d skal udfyldes med fx ens eget navn.

”kommentar inds<llinger” er hvis man ønsker, at ens kommentarer al<d som standard skal være oﬀentlige.
Alle kommentarer er som standard interne kommentarer. Dvs. at agenter/kollegaer kan læse dem, men
brugerne kan ikke.

”Regionale inds<llinger”, ”Tidszone” bør sæ6es <l UTC.01:00. ”Tidsformat” bør sæ6es <l 24 <mers ur.

Kort og chat funk<onerne bruger vi ikke, så der skal ikke re6es i disse inds<llinger.
”Dashboard Widget konﬁgura<on”:

Hvis du sæ6er X i ”ak<ver Sagssummering” og ”Ak<ver opgavesummering” vil nedenstående blive vist på
dashboardet.

”Ak<ver God/dårlig summering” har vi fået `ernet som standard på dashboardet, så denne er ikke relevant.
Denne ville ellers vise, om man har fået ”likes” på sine kommentarer.

”Dashboard venstre panel - konﬁgura<on”. Hvis man sæ6er X i ”Ak<ver venstre panel i Dashoard” får man
et søgefelt i venstre side af dashboardet, samt felter med de sidste opdateringer i dine sager.

Keyboard konﬁgura<on:
Hvis denne er slået <l er NSP’s genvejstaster ak<veret.

For at gemme ændringerne i inds<llinger, skal du afslutningsvis klikke på ”Gem som: User” i nederste højre
hjørne.

