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Vejledningsmateriale - Flyer 
 

• Log på Cherwell Serviceportalen – link til Serviceportalen: 

o Log på med AU bruger og tofaktor på: https://support.au.dk 

 

• AU Serviceportal – her kan man: 

▪ se sine åbne sager på portalforsiden. 

▪ se sine løste og lukkede sager på siden ”Mine sager”. 

 

• Opret sag i Cherwell – der er følgende anbefalede metoder: 

o brug boksene med emner på Serviceportalens forside. 

o brug søgefunktionen på ”Servicekatalog” siden. 

o brug ”Andet” knappen på forsiden. 

o søg efter relevant kategori ved at browse i Servicekataloget. 

o opret sag via de eksisterende webformularer 

o opret sag via e-mail – send sag til support.au.dk 

 

• Status på sag: 

o via oversigten ”Mine sager” på portalforsiden kan man se sagens status. 

o se yderligere detaljer om sagen ved at klikke på sagen i oversigten. 

 

• Kommuniker med supporter/agent: 

o man kommunikerer med supporteren ved at tilføje ”Ny kommentar” i sagens 

oversigtbillede. 

o kommuniker via e-mail. 

 

• Mail notifikation: 

o man modtager en mailnotifikation ved sagens oprettelse, ved spørgsmål fra supporteren og 

ved afslutning af sagen. 

  

 

  



Log på Cherwell Serviceportalen 

 

Man får adgang til AU’s Serviceportal på følgende adresse: 

https://au.support.dk 

Nedenstående loginboks åbnes, og man indtaster her sit brugernavn (AU123456@uni.au.dk og det password, 

man bruger til sin PC/MAC. 

 

Når man har indtastet sine adgangsinformationer skal man indtaste den sekscifrede bekræftelseskode, som 

man får ved sin valgte to-faktor metode – eks. Authenticator eller via SMS. 

 

 

 

  

mailto:UA123456@uni.au.dk


Opret sag i Serviceportalen  
 

Der er flere muligheder for at man kan indrapportere sager i Serviceportalen: 

• Benyt knapperne på forsiden, hvis man kan finde sit emne der 

• Benytte knappen ”Andet” (1) 

• Benytte Servicekataloget og dets søgefunktion (2) 

Nedenfor er Serviceportalens forside vist: 

 

 

Opret en sag via Knappen ”Andet” 

Klik på (1). Efterfølgende vælger man, om det er en fejl eller en forespørgsel, man vil benytte:  

 

 

 

Hvis man vælger ”Ja, noget fejler” vises følgende formular: 



 

Udfyldes (2) såfremt man indsender fejlen på vegne af en kollega 

Find den kategori, som passer bedst til fejlen (3) – her åbner der sig en separat menu, hvor man kan søge 

efter en passende kategori 

IT support Team (4) udfyldes default ud fra ens tilhørsforhold til universitetet. Hvis man af en eller anden 

grund vil fremsende sagen til en anden supportenhed, så vælges denne fra listen. 

Beskriv fejlen bedst muligt (5) – jo bedre beskrivelse, jo bedre redskaber har supporteren til at løse sagen. 

Beskriv hvad du foretog dig, da fejlen opstod (6) – indsæt gerne et screenshot af fejlbeskeden. 

Udfyld gerne dato og tidspunkt, da fejlen opstod (7) 

Vælg ja eller nej (8) 

Vælg ja eller nej (9) 

Indsend sagen (10) 

 



 

 

 

 

Hvis man vælger ”Nej, jeg vil gerne bede om noget andet”: 

 

(11) Udfyldes såfremt man indsender fejlen på vegne af en kollega 

Find evt. den kategori, som passer bedst til fejlen (12) – her åbnes en separat menu, hvor man kan søge 

efter en passende kategori 

IT support Team (13) udfyldes default ud fra ens tilhørsforhold til universitetet – hvis man af en eller anden 

grund vil fremsende sagen til en anden supportenhed, så vælges denne fra listen. 

Beskriv hvad henvendelsen vedrører (14)  

Indsend sagen (15) 

 

Fremfind emne via Servicekatalog og dets søgefunktion 

 
Klik enten på Servicekatalog i venstre hjørne (1) eller på kassen ”Se Servicekatalog” (2) 



 

 

 

 

 

Den letteste måde at finde sit emne på er ved at bruge Servicekatalogets søgefunktion (1) – indtast et 

passende søgeord der beskriver, hvad man gerne vil indberette en fejl om, eller hvad man har spørgsmål til: 

  

I dette tilfælde vises type-ahead søgeresultaterne for søgeordet ”printer” – I dette tilfælde vil man gerne 

fejlmelde en printer, så denne valgmulighed vælges (2): 

 



Nedenstående formular åbnes og udfyldes som beskrevet ovenfor. 

Det eneste felt, der skal udfyldes for at man kan afsende en sag, er ”Beskriv fejlen så godt som muligt” (3). 

De øvrige felter kan udfyldes, hvis man umiddelbart har de relevante oplysninger – hvis felterne udfyldes 

har man bidraget til at muliggøre en hurtigere løsning af sagen: 

  

 

 

 

 

 

  



Kommunikation med supporter  
 
Når man har oprettet en supportsag via AU Service Portalen, så vil man modtage en e-mail i sin AU 
mailadresses indbakke, der bekræfter oprettelsen af sagen. Man kan herefter skrive tilbage til sagen ved at 
trykke reply på e-mailen. 
 
Derudover kan man tjekke sagens aktuelle status og kommunikere med supporteren via Serviceportalen. 
 

 

Her ses Service Portal forsiden. I feltet Mine sager (1), kan man se sine indmeldte sager. Man kan se, 

hvornår en sag er oprettet, sagens ID, Status og kategori. Hvis man klikker på en sag vil man åbne sagen. 

Man kan derudover klikke på linket Mine sager (2) og se sine sager i en mere detaljeret visning. 

 

Klik på en sag i (1) for at åbne sagen: 



 

 
 

 

Man kan kommunikere med den supporter, der er tilknyttet sagen  ved at klikke på ”Tilføj kommentar” (2).  

Undlad venligst at redigere i den oprindeligt afgivne beskrivelse - ”Detaljeret beskrivelse”. 

Man kan tilføje et screenshot eller et dokument til sin sag ved at klikke på ”Rediger” (1) og derefter klikke 

på ”Vedhæft” (3). Man kan også vedhæfte en fil til en sag via sin AU mailadresses indbakke, tryk blot reply 

på en sags e-mail og vedhæfte filen.  

 

Alle kommentarer og beskeder til sagen lander i kommentarfeltet (4). Når en e-mail er læst, kan man 

markere den som læst (5). 

 

I sagen er der pt. 4 beskeder (posts), der kan læses ved at klikke på pilene frem og tilbage (6). 

Man kan skifte, hvordan man vil se de forskellige beskeder (posts) ved at trykke på Udseende (7), hvilket er 

vist nedenfor: 

 



 
På billedet er der under menuen udseende (1) valgt visningstype Horisontalt gitter / formularvisning. 

Nu står alle sagens beskeder i listeform. Beskeden (2) er her valgt og man kan se oprettelsestidspunktet, 

hvem der har oprettet den, og et kommentarudsnit. I feltet (3) ses hele den valgte kommentar. 

  



Mail notifikation  
 

Slutbrugere modtager notifikationer i følgende tilfælde: 

• ved oprettelse af sag. 

• ved kommunikation fra supporter/agent. 

• som afslutning på sagen – når sagen har status ”løst”. 

Nedenfor er et eksempel på en mailnotifikation med et spørgsmål fra den supporter, der er tildelt  sagen: 

 

 

I feltet (1) kan du se, hvad supporteren spørger dig om. 

I feltet (2) er der et link, som du kan klikke på, og derved logge dig på portalen ift. at svare på spørgsmålet. 
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