
Produktark

TimeLog Help Desk
Professionel håndtering 
af kundesupport
Gør virksomhedens supportflow smidigt og effektivt. 
Med tidsregistrering på supportsager bliver det 
nemlig nemt at fakturere og opsætte kvalitetsmål.

“
”

Vi bruger TimeLog Help 
Desk til at registrere tid 
på de enkelte sager samt 
indsamle logs over alle 
aktiviteter i hver eneste 
sag. Den information 
er værdifuld for os, når 
vi skal fakturere.

www.timelog.dk
info@timelog.dk

Bestil præsentation
www.timelog.dk

TimeLog Help Desk anvendes typisk i it-
afdelinger og produkthuse, som modtager 
mange supportspørgsmål om ting som 

”hvordan virker dette produkt” eller ”jeg kan 
ikke få følgende til at virke”.

TimeLog Help Desk sikrer en ensartet og pro-
fessionel håndtering af supportsager. Det 
sikrer et effektivt og højt serviceniveau – og 
er med til at bevare kundetilfredsheden.

Fuldt integreret med TimeLog Project

TimeLog Help Desk er en integreret del af 
TimeLog Project, således at kundedata, med-
arbejdernes tidsregistrering på supportsa-
ger og projekter er samlet ét sted.

Dette medfører, at fakturering af supportsa-
ger og projekter udføres i TimeLog Project 
og giver et fuldt overblik over aktive sup-
portsager og projekter på kundekortet.

Afregning og fakturering af support

TimeLog Help Desk håndterer tre typer af 
afregning for supportsager: medgået tid, 
klippekort og abonnement. Ud fra disse tre 
afregningstyper kan der laves en eller flere 
supportaftaler pr. kunde – og på denne 
måde kan virksomheden tilbyde forskellige 
og fleksible supportprodukter.

Alt efter afregningstype og supportaftale 
vises supporten som faktureringspoten-
tiale i TimeLog Project, og omsætning og 
indtjening på kundesupport bliver dermed 
gjort synlig.

Supporttid kan selvfølgelig også faktureres 
sammen med projekttid, der er registreret 
på den enkelte kunde.
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Yderligere information
Ring til +45 70 200 645

Registrering af supportsager

Selve håndteringen af supportsagerne er 
let og ligetil. Al dialog foregår i et interface, 
hvor supporteren opretter sagen og tilknytter  
filer. Kunden får herefter besked og kan logge 
ind og se sagens forløb. Fordelen er, at hele 
dialogen foregår eksternt. Når en af parter-
ne har tilføjet nyt i sagen, kan modparten 
logge ind og har dermed altid overblik over  
sagens historik. Supportsagerne fordeles   
ved oprettelse og kan til enhver tid ændres 
efter behov. Alle begivenheder registreres i 
supportsagens log.

Kunderne opretter selv supportsagerne

Du kan også lade dine kunder indrapportere 
supportsager gennem udvidelsen TimeLog 
Extranet, som følger med TimeLog Project.

Kunderne kan uploade filer – fx skærmbil-
leder – som kan bidrage til løsning af sup-
portsagen. Derved kan man følge status 
på de aktive supportsager og se tidligere 
support sager. 

TimeLog Extranet bliver dermed en platform 
for videndeling - både mellem kunde og 
leverandører, samt hos kunden internt, da 
dialogen placeres på en særskilt platform. 
I tilgift sparer man tid på én-til-én e-mails 
mellem kunde og supporter. 

Kvalitetsmål for supporten

TimeLog Help Desk har rapporter til at vise 
supportkvaliteten og omsætningen på sup-
portsager. Supportsager kan prioriteres, og 
der kan opstilles deadlines for, hvor hurtigt 
supportsager skal løses efter deres prioritet. 
Det er også muligt at se, hvordan supportop-
gaver belaster forskellige medarbejdere eller 
afdelinger i organisationen.

Tilknyt supportsager til projekter

Som en ekstra feature er det muligt at tilkntte 
supportsager til alle projekter i TimeLog. Såle-
des kan man nemt se, hvilke projekter der har 
oplevet flest supportsager og dermed krævet 
ekstra ressourcer.

Ledelse og analyse

Kunder

Projekter

Personale og HR

Fakturering og økonomi

Tid

Fordele ved at bruge TimeLog Help Desk
• Sikker og ensartet håndtering af supportsager

• Automatisk tidsregistrering på supportsager

• Hurtig og enkel fakturering

• Understøttelse af medgået tid, klippekort og abonnement

• Tidsregistrering for support og projekter er samlet i ét system

• Filtilknytning og log for hver supportsag samt konfigurerbart workflow

• Hele dialogen mellem support og kunde er placeret eksternt og kan tilgås af  
 begge parter med login til systemet.

TimeLog Project – et online forretningssystem

Vælg webbaseret software

Virker overalt – Få adgang til TimeLog Project fra alle computere med en in-
ternetforbindelse.

Ingen installation – TimeLog Project kræver kun en webbrowser, så der skal ikke 
installeres eller opdateres software på medarbejdernes computere.

Drift og sikkerhed er inkluderet – Spar tid på backup, drift, sikkerhed og ved-
ligeholdelse af servere og brug den på kerneforretningen.

Sikkerhed

Adgang

128-bit SSL-kryptering sikrer virksom-
hedens data mod uautoriseret adgang.

Opbevaring

Dedikerede servere i et dubleret setup 
samt backup-rutiner og løbende over-
vågning garanterer mod tab af data.

Integration

Standardintegrationer

Nøgleklare integrationer uden behov 
for teknisk indsigt – fx til regnskabssy-
stemet e-conomic og Sharepoint.

API

Åben for udvidelser eller integrationer 
med andre systemer efter jeres behov.

Eksport af data

Alle rapporter kan eksportere data til fx 

XML-formatet og Microsoft® Excel.

Udvidelser

TimeLog CRM

Styring af salgsproces og pipeline.

TimeLog Help Desk

Support af kunder og tidsregistrering 
på supportsager.

TimeLog Departments

Afdelingsstruktur i flere niveauer.

TimeLog EVM

Bogføring af igangværende arbejde.

TimeLog Skills

CV og kompetencestyring.

TimeLog Salary

Udvidede regler for løntid, overtid, flex 
og afspadsering.


