
Informatie verzamelen

Gebruiker uitvragen1

Vraag om screenshots ter 
verduidelijking van het probleem

Vraag om een URL toe te voegen zodat makkelijk te 
zien is waar de gebruiker zich bevindt

www.supportdetails.com
Vraag de gebruiker om een PDF te downloaden en 
op te sturen van 

Wat kun je zelf doen?2

Probeer het probleem van de gebruiker te 
reproduceren en noteer je bevindingen

Gebruik de PDF van Support Details en controleer:

- Is het apparaat van de gebruiker up-to-date?

- Wordt de browser van de gebruiker ondersteund?

Indienen via Zendesk

Zendesk

Dien een melding bij voorkeur in via Zendesk zodat we 
je zo makkelijk mogelijk kunnen helpen
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Zorg voor een duidelijke titel

Vat het probleem samen in een duidelijke zin
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Bij wie speelt het probleem?

Achterhaal het ‘Extern ID’ van de gebruiker en voeg 
deze toe of stuur de naam van de gebruiker veilig op via 
‘secrets.jouwomgeving.nl’. Stuur de naam van de 
gebruiker nooit via Zendesk op!
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Support Details PDF toevoegen5

Let op! Stuur geen privacygevoelige informatie mee. 
SKITCH is een handige tool om privacy gevoelige 
informatie te vervagen voordat je het toevoegt.

Screenshots toevoegen6

Je hebt een testset

Je hebt een testset op de productie, staging en 
trainingsomgeving om problemen te reproduceren. Een 
testset bestaat altijd uit een CLIENT, COUNSELOR, 
GUARDIAN en EXTERNAL.
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Complete meldingen

We verwachten complete meldingen zodat we 
problemen zo snel mogelijk kunnen oplossen. Je vindt 
onder het ‘info’ tabblad in Zendesk handige 
documentatie over hoe je een complete melding doet. 
Je vindt hier ook informatie over:

- Hoe laat ik een rapportage verwijderen?

- Hoe doe je een bug melding?

- Hoe dien je een ‘Request For Change’ (RFC) in?

- SLA document aangepast op 1e lijn support

- Jouw Omgeving support flowchart
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Je bent op de hoogte hoe de admin omgeving werkt. 
Bekijk de video’s op: 
https://www.jouwomgeving.nl/admintraining/ 

Video’s admin omgeving bekeken1

Wat wordt er van je verwacht?

Tips & Tricks

Handige tools1

Noodgevallen

Het kan altijd voorkomen dat direct contact nodig is. In dat 
geval kun je contact opnemen via 088 450 02 55.
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Skitch
Voor het anonimiseren van screenshots

Support Details
Geeft de technische informatie die nodig is om een 
probleem sneller op te kunnen lossen

secrets.jouwomgeving.nl
Verstuur privacygevoelige informatie op een veilige 
manier

www.jouwomgeving.nl/productnieuws
Je vindt hier alle doorontwikkelingen, verbeteringen 
en bugfixes die per direct beschikbaar zijn op alle 
live-omgevingen

Indien van toepassing

Voeg indien van toepassing ook de URL toe van de 
locatie waar het probleem zich voordoet.

URL toevoegen4

https://www.jouwomgeving.nl/admintraining/

