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Vejledningsmateriale i overskrift form: 
 

• Log på Cherwell Webklient – link til Webklient 

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

 

• AU Service Desk Dashboard – her kan du: 

▪ Se mine sager 

▪ Se mit teams sager 

▪ Se sager hvor er en opdatering 

 

• Opret sag fra Webklienten 

o Fra AU Service Desk Dashboard kan du klikke på ”Create new ticket” 

 

• Send sag til et andet team (altid kun til team) 

o Fra en åben sag, vælg ”Assigned Team” og vælg dem team sagen skal sendes til 

 

• Kommuniker med slutbruger/kunde (altid kun via Cherwell mail funktionalitet) 

o Fra åben sag, klik på slutbrugerens mailadresse i den blå bar øverst 

 

• Mailnotifikation (agent) 

o Ved tildeling af sag til agent fra Dispatcher 

o Ved kommunikation med slutbruger 

 

• Behandl og vedhæft filer 

o Fra åben sag, brug ”Attachments” menuen i højre side til at kunne se og åbne vedhæftede 

filer 

 

• Tasks 

o Bruges efter behov til at inddele sager i underopgaver  

  

• Kviksag 

o Fra AU Service Desk Dashboard’et kan du klikke på ”Kviksag” 

 

• Få mere hjælp til brug af Webklienten 

o I øverste højre hjørne af Webklienten, vælg ”Help”/”Hjælp” 

 

 

  

https://support.au.dk/CherwellClient


Introduktion til vejledningsmaterialet 

 
Dette vejledningsmateriale henvender sig AU’s Cherwell agenter. Der er lavet separat vejledningsmateriale 

til slutbrugerne. Det kan anbefales AU’s agenter at kigge på dette materiale, samt selv lave en 

indrapportering af en sag via AU Serviceportalen. 

Vejledningsmaterialet er skrevet med det formål at beskrive en AU best practice brug af Cherwell 

værktøjet. Som med næsten alle komplekse IT systemer, så er der mange og nogen gange overlappende 

måder at udføre en given handling på. Dette vejledningsmateriale beskriver den af AU supporterede best 

practice.  

Vejledningsmaterialet bør også læses sammen med AU ITSM Procesretningslinje dokumentationen – i kort 

form benævnt ”de fem principper”. De fem principper beskriver de retningslinjer, som er udarbejdet af 

ITSM projektets interessenter (AU IT, Supportenhederne og VD-områderne HR-IT, Økonomi-systemer og 

Uddannelse). De er udformet som lavpraktiske beskrivelser af de forventninger/aftaler som de forskellige 

parter kan have til hinanden. Procesretningslinjerne er understøttet af tilstedeværelsen af lokale 

Procesmanagers, som man som agent kan konsultere. 

ITSM projektets dokumentation er tilgængelig på au.dk/ITSM.  



Log på Cherwell Webklient – link til Webklient 
 

Som agent åbner du en browser og går til følgende URL: 

Portal: https://support.au.dk/CherwellPortal 

Webklient: https://support.au.dk/CherwellClient 

Man logger på med sin AU brugerkonto, og validerer dig med din valgte to-faktor godkendelsesmetode.  

 

 

Man kan bruge Chrome, Safari, Firefox eller Edge. Cherwell har ikke nogen konkrete anbefalinger 

vedrørende valg af browser. 

 

 

  

https://support.au.dk/CherwellPortal
https://support.au.dk/CherwellClient


AU Service Desk dashboard 
Nedenfor vises det første alle agenter logger ind til – AU Service Desk dashboardet: 

 
 

Billedet viser AU Service Desk Dashboard som man altid kan få frem ved at klikke på ”Home” knappen (1). 

De grå genveje (2), viser dine personlige sager, herunder åbne sager, åbne tasks, opdaterede tasks, løste 

eller lukkede sager, eller alle dine sager. Klik på dem for at få vist ønskede sager. 

De lilla genveje (3), viser på samme måde sager, tasks osv. blot for alle dine teams. 

De blå genveje (4), viser på samme måde samtlige af AU´s sager. 

På knappen ”Create new Ticket” (5) oprettes en ny sag. 

På knappen ”Kviksag” (6) oprettes en kviksag. 

På genvejen ”My Work” (7) åbner siden med dine arbejdsopgaver som er beskrevet i afsnittet B 

nedenunder. 

På genvejene ”Incidents og requests” (8) åbnes siden som er beskrevet i afsnittet C nedenunder. 

i Quick Search feltet (9) kan du søge på data i Cherwell, fx sager, opgaver osv., du kan fx vælge kun at søge 

på Incidents eller knowledge artikler ved at bruge dropdown menyen. 

  



Opret sag i Cherwell Webklienten 
Nedenfor vises, hvordan man som agent opretter en sag i Cherwell Webklienten. 

 

 

Du står på forsiden. Klik på ”Create new ticket” (1). 

Vælg fra Drop-down-listen, via hvilken kilde du har modtaget sagen (2). 

Udfyld navnet på brugeren du var i dialog med (3). Søg på fuldt navn. 

Beskriv hvad henvendelsen handlede om, så detaljeret som muligt (4). 

Klik på ”find related items” (5). Du guides til Service kataloget. 

Klik på ”show priority matrix”, vælg prioritet (6). 

Ikke tvungent, udfyldes kun hvis det er relevant. Klik på ”find related items” (7). 

Default udfyldt ud fra valget af ”Service Classification” (8) 

Udfyldes kun af dispatcher (9) 

Save og sagen kan nu fremsøges via ”All Open Tickets” (10) 

 



  



Send sag til anden agent 
Sager videresendes til andre agenter via sagernes formularer i Webklienten. Sager i Cherwell tildeles en 

anden agent via ”Assigned Team”: 

 

Som udgangspunkt er det kun dispatchere, der tildeler sager til andre agenter. 

Kommunikation - Journal og notes – ved overdragelse af sag: 
Ved tildeling af sag til en anden agent laves en kort opsummering af forudgående arbejde. Dette tilføjes 

som en Journal Note til sagen, før man sender sagen videre. 

 

Klik på ”Journals” (1) 

Klik på ”New Journal – Note” (2) 

Skriv opsummeringen til anden agent (3) 

Tryk på ”Save” (4) 

 



Kommunikation – E-mail – ved spørgsmål til anden agent 
Hvis man vil kommunikere med en Agent via sagen, men ikke nødvendigvis tildele sagen til denne anden 

agent, så benyttes værktøjets mailfunktion som følger – klik på Send E-mail: 

 

 

Indsæt den anden agents mailadresse (1). 

Indsæt tektst (2). 

Send E-mai (3). 

  



Kommuniker med slutbruger via mail 
Nedenfor er anvist AU best practice for kommunikation med slutbrugere i Cherwell. 

 

Klik på mail-adressen under KUNDE, nedenstående åbner (1), 

 

Mail-adresse på modtager (1). 

EMNE-feltet skal indholde nr. på enten Incident eller Service Request (2). 

Her indsættes beskeden til slutbruger (3). 

Anvendes ikke til kommunikation til slutbruger, ingen felter er udfyldt default (4). 

 

Mailnotifikation 
Cherwell værktøjet er konfigureret med syv typer af mailnotifikationer fra start. I følgende tilfælde sendes 

der mailnotifikationer fra Cherwell: 



• Sag oprettet (til slutbruger) 
• Sag løst (til slutbruger) 
• Ved kommunikation fra agent til slutbruger via mail (til slutbruger) 
• Når en agent sender en sag til en anden agent (til agent) 
• Hvis en slutbruger kommunikerer på sin sag – mail sendes til den til sagen tilknyttede agent (til 
agent) 
• Hvis en intern note journal note laves om til ekstern note (til slutbruger) 
• Quick Close – funktionen er en del af en OneStep (til slutbruger) 
 

Det er tilstræbt at disse mailnotifikationer har en relativ ens ordlyd og et ens layout. Mailnotifikationer 
sendt til slutbrugere vil være på både dansk og engelsk. Interne agent mailnotifikationer vil kun være på 
engelsk. 
 
Nedenfor er vist et eksempel på en mailnotifikation (sag oprettet): 
 

”Kære Thomas Jønson, 
 

Dette er en autogenereret mail fra vores sagsbehandlingssystem. 
 

Vi har modtaget din sag med ID: 104059 
 

Ved yderligere kontakt omkring denne sag kan du besvare denne mail uden at redigere i 
emnefeltet. 
 

Du kan altid følge din sag: Incident 104059 

 
 
 

Hvis du kontakter os på andre måder vedrørende denne sag, bedes du altid oplyse ID: 
104059 
 
 

Venlig hilsen 
 

Service Desk AU 
 
 

English version 
 

Dear Thomas Jønson, 
 

This is an autogenerated e-mail from the ticket system. 
 

We have received your request with the ID: 104059 
 

Should there be any need for further correspondence concerning this request, you can reply 
directly to this email without editing the subject field. 
 

Follow your request here: Incident 104059” 

 
 
 
 

Behandl og vedhæft attachments 
Attachments kan vedhæftes på følgende to måder: 

https://autest.ccitsm.dk/CherwellPortal/WinLogin/Command/Queries.GoToRecord?BusObID=6dd53665c0c24cab86870a21cf6434ae&PublicID=104059
https://autest.ccitsm.dk/CherwellPortal/WinLogin/Command/Queries.GoToRecord?BusObID=6dd53665c0c24cab86870a21cf6434ae&PublicID=104059


Vedhæft attachments til en sag 

 

For at vedhæfte dokumenter eller billeder til en sag klik på Attachments (1), såfremt den ikke allerede er 

valgt. Herefter kan du trække en fil ind i drag and drop feltet (2), eller du kan vælge de enkelte filer du vil 

vedhæfte den aktuelle sag (3). En anden mulighed er at klikke Attach i menuen (4) hvor du har samme 

muligheder. 

Vedhæft attachments til en e-mail  

Hvis du vil e-maile et billede eller et dokument til en slutbruger kan du klikke på slutbrugerens e-mail (5) og 

vedhæfte filen i e-mailen, dette er normalt den bedste måde at sende en e-mail til slutbrugeren på da 

subject indeholder ”Regarding Service Request 1040xxx” hvorved slutbrugerens svar lander i sagen. Brug 

derfor denne metode som default. 

Du kan også klikke på e-mail i dropdown menuen (6) og her vælge at sende en e-mail til en hvilken som 

helst e-mail adresse, bemærk at e-mailen lander på aktuel sag under journals. Du kan også her sende til 

brugeren, men bemærk at ”Regarding Service Request 1040xxx” mangler i Subject/Emne feltet hvorved 

slutbrugerens svar ikke vil lande i sagen. 

Du kan læse indkomne og afsendte e-mails under Journals (7) eller under Activity (8). 

  



Ændring af visning af lister i Cherwell 
Log ind i webclienten og klik på fx My Teams Open Tickets 

I Columns kan du indstille de kolonner du vil have vist.  

 

For at få et komplet overblik for en større mængde sager vil det være en fordel at slå følgende kolonner til - 

tryk på den lille pil for at folde fx incident, status og Incident Links Customer ud. 

 

Incident 
 Assigned Team 
 Assigned to 
 Category 
 Created Date Time 
 Customer Display Name 
 Description 
 Incident ID 
 Incident Type 
 Priority 
 Status 
 Subcategory 
 Ticket Updated 
 Status 
 PendingReason 
 Incident Links Customer 
 Department 

 
 

 

  



Tasks i Cherwell 
 

En task er en opgave, som kan oprettes under en Service Request eller et Incident. Den har til formål at 

opdele ens sag i mindre underopgaver. Disse underopgaver skal løses, for at Service Requesten eller 

Incidenten kan lukkes. En task kan oprettes fra ”Tasks” oversigten under en Service Request eller Incident, 

som vist på billedet nedenfor.  

Det anbefales pt. at man ikke anvender Tasks til at sende detaljerede opgaver til 2.line. I stedet bør man 

eskalere hele sagen. Hvis man forudser at en opgave skal kunne gå frem og tilbage mellem agenter flere 

gange, så er en Task ikke det rigtige valg. Det skyldes at man på en Task ikke kan følge en detaljeret event 

historik, samt at en lukket Task ikke kan genåbnes. Eskaler i stedet sagen. 

Et praktisk eksempel på brugen af en Task kan være, hvis man har en Service Request, hvor en underviser 

gerne vil have hjælp til virtuel undervisning i et undervisningslokale. Her kan en opgave være at der skal 

bookes lokaler, en anden opgave at sørge for at der er korrekt udstyr i lokalet, og en tredje opgave at man 

skal møde op i lokalet og assistere på dagen. De tre Tasks kan her bruges som en ”to-do” liste eller en 

reminder til sig selv, om at en opgave udføres på et bestemt tidspunkt. 

Et andet eksempel kan være, hvis man i Infrastruktur afdelingen skal have oprettet en virtuel server. Denne 

opgave rummer en række underopgaver, der løses af forskellige teams. 

På næste side vises hvordan Tasks formularen i Cherwell bruges mest hensigtsmæssigt. 

 



 
Her er en Service Request åbnet og der er klikket på linket Tasks (1). 

 

På pilene (2) kan man bladre imellem sagens opgaver/Tasks. Vi står her på Work ITEM 10441. 

For at oprette en Task tryk New Work Item (3). 

Udfyld derefter data i det nye Work Item (4), dvs. Title, Description, vælg Assigned Team, Assigned To, og 

vælg som standard altid Type ”Work Item”. Sæt eventuelt tidsangivelse på opgavens start og slut, men det 

kan undlades, derudover forsvinder en Task/opgave først når den er lukket af en agent. Spring Hours 

Worked, Supplier og Cost over. 

Completion Details (7) skal man lade stå tom når opgaven oprettes (fordi agenten der modtager opgaven 

skal skrive løsningen her og vælge Close Code Completed). Derefter trykkes save (8) og modtageren af 

opgaven vil nu modtage opgaven på sit personlige Dashboard samt modtage en E-mail i Outlook der 

fortæller at de har fået en opgave. 

 



Når man har modtaget en opgave skal man åbne denne og trykke Acknowledged under Status (6). Dette 

betyder at opgaven er accepteret. 

Når man begynder selve opgaven trykkes In Progress under status (6). 

Når man er færdig med opgaven skriver man løsning under Completion Details (8) og sætter opgaven til 

Close Code Completed (8). 

Opgaven er nu løst og står som Closed under hovedsagen. 

Man kan koble flere opgaver sammen, så de er i afhængighed af hinanden via Link To Upstream Task og 

Add Downstream Task (5). 

 

Du kan se alle dine og dit teams åbne Tasks via AU Service Desk Dashboard. 

  

Her vises “My Open Tasks” fra AU Service Desk Dashboard. 

 

  

  



Kviksag 
Kviksag videreføres i Cherwell værktøjet, dog i anden udformning. 

 

Herved åbnes en kategorisøgning: 

 

I dette tilfælde handlede kviksagen om et simpelt printerproblem.  

I felt (1) indtaster jeg et søgeord, og klikker på ”luppen”. 

Herefter klikker jeg på den relevante kategori (2). 

Kviksagen er efter valg af kategori gemt og registreret. 

  



Få mere hjælp til brug af Webklienten 
 

 

Skal du bruge yderligere hjælp til brugen af webklienten kan du kontakte din lokale superbruger eller klikke 

på hjælpe knappen (1) i webklienten, hvor du vil finde producentens dokumentation. 
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