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VÄLKOMMEN  

Välkommen till Time Cares kundportal. I denna användarhandledning får du bland annat information om 
hur du loggar in på kundportalen, hur du söker efter kunskapsartiklar, skapar nya och tittar på avslutade 
ärenden, hur du uppdaterar din personliga information.  

SUPPORT - TIME CARE SUPPORT TEAM 

Om du är en ny eller en redan befintlig användare av kundportalen och behöver hjälp, har problem att 
komma in eller vill komma med förslag kontakta oss på support@timecare.se eller ring på 08-505 518 05. 

BEGRÄNSAT ANSVAR 

Alla ansträngningar har gjorts för att portalens design ska vara korrekt med realistiska exempel där det är 
möjligt och att materialet representerat i detta dokument är korrekt och fullständig. 
 
Time Care AB kan inte hållas juridiskt ansvarig för eventuella fel i utskrifter eller felaktiga instruktioner i 
detta dokument. Författarna skulle uppskatta att få meddelande om eventuella fel eller tryckfel. 
 
 
 

mailto:support@timecare.se
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1 Åtkomst till kundportalen 

SYSTEM KRAV 

För att kunna komma åt Time Cares kundportal måste du ha tillgång till internet via en webbläsare. 
 

INBJUDAN 

Alla som har haft åtkomst till vår tidigare kundportal kommer få en inbjudan till denna, vår nya, kundportal 
via e-post. Om du för första gången vill få åtkomst till kundportalen ber vi dig kontakta din lokala Time 
Care administratör som kan hjälpa dig. Om ni inte har en sådan på din arbetsplats kan du kontakta Time 
Cares support via support@timecare.se. 

Du kommer få en inbjudan från e-post adressen noreply@allocatesoftware.com och inbjudan kan se ut så 
här. 

 
 

 

OBS! Om du ska ha fått en inbjudan men inte verkat fått någon kan du kontrollera så mailet inte har 
hamnat i Skräppost-mappen i ditt e-post program. 

 

Klicka på länken i e-post meddelandet. Om det inte fungerar kan du kopiera länken till din webbläsare.  
Nu kommer du sidan för kontoaktivering.  

mailto:support@timecare.se
mailto:noreply@allocatesoftware.com
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Ange din e-postadress och skriv in det lösenordet du vill ha (Time Care har ingen möjlighet att se vad du 
har för lösenord) och klicka på ”Bekräfta”. 

Du får nu ett nytt meddelande på skärmen som ser ut så här. 
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OBS! Stäng denna sida och gå in i din e-post och aktivera ditt konto via den länk du nu fick. Meddelandet 
ser ut så här: 

 

 

Nu kommer du till den vanliga inloggningssidan som du i fortsättningen använder för att logga in i portalen 
med.  

 

ADRESS TILL KUNDPORTALEN 

När du får en inbjudan till kundportalen och har kommit förbi det obligatoriska första lösenordsbytet 
rekommenderar vi att du skapar ett bokmärke i din webbläsare för lättare åtkomst i framtiden. Du kan 
även använda denna länk för åtkomst till kundportalen. http://kundportal.timecare.se 

http://kundportal.timecare.se/
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2 Inloggning på kundportalen 

INLOGGNING 

Din kundportal inloggning är din ingång till Time Care Support. Utan ett giltigt användarnamn och 
lösenord kan du inte få tillgång till kundportalens funktioner. 
  
Logga in med dina uppgifter, ditt användarnamn och lösenord, och klicka på ”Logga in” för att gå vidare. 
 

 
 
OBS: Om du har loggat in och sedan inte gjort något på portalen de senaste 60 minuterna går din 
session ut och du måste logga in igen. Hur lång tid det går innan din session går ut kan också bero på 
lokala inställningar och på domän policies. 
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Efter inloggning kommer du till kundportalens huvudsida. Här får du en snabb överblick över dina senaste 
ärenden, de senaste kunskapsartiklarna, meddelanden och support nyheter. 

 

Härifrån navigerar du till alla andra delar av portalen, skapande av nya ärenden, titta på eller uppdatera 
dina ärenden, söka i kunskapsdatabasen och så vidare. 

GLÖMT LÖSENORD 

Steg 1: På inloggningssidan, klicka på “Återställ lösenord?”. 
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Steg 2: Skriv in din e-post adress och skriv in ditt nya lösenord. Klicka på ”Bekräfta”. Gå nu in I ditt e-post 
program. 

                                 

 

Steg 3: Du kommer nu få ett e-post meddelande. Klicka på länken i meddelandet för att bekräfta 
lösenordsbytet. 

 

 

 

Steg 4: Klicka nu på länken ”Logga in på Allocates kundportal” för att komma till inloggningssidan. 
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 LOGGA UT 

 

För att logga ut från kundportalen, klicka på “Logga ut” högst upp till höger.  

 

 

Detta skickar tillbaka dig till kundportalens inloggningssida. 
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3 Kundportalens sektion för kunskapsartiklar 

KUNSKAPSDATABASEN 

För att komma till sektionen för kunskapsartiklar klickar du på “Kunskapsbanken”. Nu kommer du till 
Kunskapsbankens översiktssida där du ser de senaste och mest lästa artiklarna. 

. 

 

 

Alla artiklar sparas under relevant produkt. För att söka bland artiklarna väljer du först en av produkterna 
på vänster sida. Skriv ett eller flera sökord i sökfältet och klicka på förstoringsglaset. När du öppnar en 
artikel finner du mer exakt information om vad artikeln gäller för. 
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4 Skapa ett nytt ärende i kundportalen 

SKAPA ETT ÄRENDE 

För att skapa ett nytt support ärende klickar du på “Registrera ärende” I menyraden. 

 

Fyll i alla nödvändig fält och uppge så mycket information som möjligt som kan hjälpa oss att förstå ditt 
ärende. När du valt produkt och vilket produktområde ärendet gäller kommer relaterade kunskapsartiklar 
dyka upp till höger. När du sedan skriver in en sammanfattning minskar antalet kunskapsartiklar 
beroende på orden i sammanfattningen och tillslut kan du förhoppningsvis hitta en artikel som kan hjälpa 
dig direkt. 
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Fältet nedan är inte obligatoriskt men är ändå viktigt för att vi ska förstå hur du upplever problemet. 

Inverkan kan tala om för oss hur du upplever att problemet påverkar ditt och dina kollegors arbete. 

 

 

Om du vill lägga till ett dokument, bild eller annan fil för att klargöra ditt ärende klickar du på ”Browse…”. 
När du valt filen klickar du på ”Ladda upp” för att lägga till filen till ärendet. Lägg bara till en fil åt gången. 

 

 

Du kan också lägga till ett eget, för er, internt referensnummer så du och dina kollegor lättare kan hitta 
just detta ärende i era system. 

 

När allt är ifyllt och du är nöjd med innehållet klickar du på ”Registrera ärende” för att skicka iväg det till 
Time Care Support. 
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5 Kundportalen och visning av dina ärenden 

VISNING AV ÄRENDEN 

Klicka på ”Ärenden” för att se dina supportärenden.  

 

 
Kundportalen visar dig som standard en lista på alla dina aktiva ärenden och ger dig också möjligheten 
att söka, filtrera och ta ut listor på ärendena. 

 

 

 

 

Om du vet ärendenumret kan du skriva in det i sökfältet, välja ”Ärendenr.” och klicka på ”Verkställ”.  

 

 

Om du bara vill se din öppna ärenden eller en lista på alla som är avslutade väljer du det i listrutan och 
klickar på ”Verkställ”. 
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Om du vill se alla detaljer för ett ärende klickar du på något av fälten för det ärendet. 

 

 

Nu ser du ärendet som nedan. Längst till höger, klicka på +/- på ”Se ärendedetaljer” raden. Nu kan du se 
ärendets detaljer. All korrespondens är här samlad på samma sida. Scrolla längre ner på sidan för att se 
dina och Time Care Supports ärendeanteckningar. 
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6 Uppdatera ett ärende i kundportalen 

UPPDATERA ÄRENDE 

Om du har ett pågående ärende som du vill addera information eller lägga till en bifogad fil till klickar du 
på ”Ärenden”. 

 

 

Leta reda på det ärende du vill uppdatera, klicka på någon av ärendets länkar för att se detta ärendes 
information. För att lägga till ytterligare information skriv in en ämnestitel och övrig text i ”Note” fältet. När 
du är nöjd, klicka på ”Uppdatera ärendet”. 

 

 

Du kan se all korrespondens mellan dig själv och Time Care Support längst ner på sidan ”Redigera 
ärende”. 
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ÄRENDE-UPPDATERINGS-MEDDELANDE 

När vårt support team har uppdaterat ett av dina ärenden skickas ett e-post meddelande till dig. För att 
läsa meddelandet måste du gå in på kundportalen till rätt ärende. Då blir det också lätt för dig att 
återkomma med eventuella ytterligare frågor.   

Om ditt ärende har stängts och du vill se stängningsinformationen går du in under ”Alla avslutade 
ärenden” och söka upp ditt ärende där. Du kan sortera på ”Uppdaterat” i vyn för att lättare hitta de senast 
stängda ärendena.  

 

 

 



 

Version:  1.0 Time Care Support Kundportal Användarhandledning    Page 18 of 20 

Datum:  December 2014                                       © Time Care Ab & Allocate Software plc 

7 Stänga ett ärende i kundportalen 

STÄNGA ÄRENDE 

När Time Care Support har svarat på dina frågor i ärendet och det löst problemet kan du begära att 
ärendet stängs. 

Gå in under ”Ärenden” och öppna det ärende du vill stänga. Bocka i ”Begär att ärendet avslutas” och 
klicka sedan på ”Uppdatera ärendet” så går en begäran iväg till oss som sedan kan stänga ärendet. 
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8 Redigera din profil i kundportalen 

REDIGERA PROFIL 

 
Profil: Klicka på ”Profil” om du vill göra ändringar i din profil som att ändra till din nya e-postadress. 
 

 
 
När du är färdig med ändringarna klickar du på knappen ”Uppdatera”. 

 
 

LOGGA UT 

För att logga ut från kunportalen klickar du på ”Logga ut” uppe till höger i portalen. 

 

Nu kommer du till tillbaka kundportalens inloggningssida. 
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9 Appendix 1 - Ärendesteg - Definition 

När du går igenom dina ärenden kanske du lägger märke till att ditt ärende går igenom ett antal 
ärendesteg. Nedan har du definitionerna för de olika stegen. 

 
Ärendesteg Definition 

Kundsupport Ärendet ligger hos Time Care Support för hantering 
 

Inväntar svar från kund Vi har efterfrågat information och väntar på svar för att vi ska kunna gå 
vidare med ärendet. 
 

Inväntar stängningsbekräftelse Vi tror att problemet är löst och väntar på bekräftelse för att kunna stänga 
ärendet. 
 

Kund begär stängning Ärendet har godkänts för stängning av kund och väntar på att support 
teamet ska avsluta och stänga ärendet. 
 

Avancerad support Ärendet ligger hos avancerad support för en grundligare felsökning. 
 

Inväntar uppgradering Ärendet väntar på att en installation av en uppgradering ska göras för att 
lösa problemet. 
 

Inväntar fix Ärendet väntar på att en kodändring ska göras för att komma till en lösning. 
 

Kundvård Ärendet har tilldelats en chef för vidare kundvård. 
 

Kundservice Ärendet har nu vidarebefordrats till vår kundservice som fråga. 
 

Produktägare Ärendet ligger hos vår produktägare för vidare genomgång och felsökning. 
 

 

 

 

 


