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PROGRAM DAG 1
13.00 – 13.30 Registrering & Kaffe

13.30 – 13.50 Inledning

13.50 – 14.30 Nya funktioner och förändringar i Nilex Enterprise samt 

tillhörande moduler

14.30 – 15.00 Paus

15.00 – 15.45 Nilex Service Platform 10.x

15.45 – 16.00 Tid för kortare frågor

16.00 – 16.20 Paus

16.20 – 16.40 Nilex Service Platform – Migrering från tidigare Nilex

16.40 – 17.00 Kvalitetssäkring

17.00 – 17.15 Paus

17.15 – 17.45

17.45 – 19.30

19.30 – ca 

23.00

Nilex Service Platform – Roadmap, vad händer sen?

Mingel och möjlighet till erfarenhetsutbyte

Middag med underhållning

ca 23.00 -- Dans, Barhäng, Samkväm



PROGRAM DAG 2
Öresund Kronborg

Tid Nilex Service Platform Nilex

08.30 -- 09.15

Arbetssätt Shared Service

Hur man jobbar i det nya verktyget på bästa sätt som ServiceDesk handläggare Hur man använder Nilex Enterprise för olika verksamheter.

Greger Nilsson och Lennart Asterdahl Bo-Göran Andersson

09.15 -- 09.30 Paus

Nilex Service Platform Nilex

09.30 -- 10.30

Kom igång Rapporter i Analytics

Hur man kommer igång med det nya verktyget snabbt och enkelt, de viktigaste funktionerna såsom
e-mail, handläggare och grupper.

Kund case

Ulf Svensson och Lennart Asterdahl Annette Falk och Lena Hylander

10.30 -- 11.00 Kaffe, Möjlighet för samtal direkt med Nilex utvecklare och naturligtvis med andra deltagare.

Nilex Nilex Service Platform

11.00 -- 11.45

Självservice Webb Fördjupning i NSP mobila applikationer m.m.

Nilex SelfService, Webb order, Kunskapsbanken, Kund case Vi går igenom möjligheter vid migrering från tidigare Nilex till NSP.

Stefan Standár och Andreas Åhman Dejan Petrusic och Ulf Svensson

11.45 -- 12.20 Paus

Nilex Nilex Service Platform

12.20 -- 13.00

Shared Service Arbetssätt

Hur man använder Nilex Enterprise för olika verksamheter. Hur man jobbar i det nya verktyget på bästa sätt som ServiceDesk handläggare

Bo-Göran Andersson Greger Nilsson och Lennart Asterdahl

13.00 -- 14.00 Lunch

Nilex Nilex Service Platform

14.00 -- 15.00

Mobila applikationer Kom igång

Arbeta i Nilex via mobila appar
Hur man kommer igång med det nya verktyget snabbt och enkelt, de viktigaste funktionerna såsom e-mail, 
handläggare och grupper.

Dejan Petrusic och Linnea Strågefors Ulf Svensson och Lennart Asterdahl

Nilex Nilex Service Platform

15.00 -- 15.45

Network Scanning Fördjupning i NSP mobila applikationer m.m.

Vi går igenom möjligheter vid migrering från tidigare Nilex till NSP.

Dejan Petrusic och Richard Henningsson Henrik Svensson och Ulf Svensson

15.45 -- 16.00 Avslutning och kaffe, utlottning av iPad (bland de som är kvar) - Öresund



Nilex Utveckling 2014 - agenda

• Utveckling sedan förra användarträffen

• Lite kommande nyheter

• Releaseplan & Roadmap

• Önskemålshantering/Uservoice





Versioner

• Mars 2014: NE 8.92.1001

• Juni 2014: NE 8.92.2001

• Ett antal mindre hotfixar och några 
kundversioner

• Nästa:

–November 2014: NE 8.93.1001



Sammanfattning 2014

• Vi har utfört 793 ärendeutvecklingar

• Kundprojekt: 38

• Wishes: 41

• User Voice: 11

• Funktionsförändringar: 58

• Förbättringar, buggrättningar och anpassningar: 645



Nilex 2014-2015

• Läs våra fina releasemanualer!!!



Nilex Windows klient

• Ärendelistan
• Nya ikoner i ärendelistan ärendelåsning och länkar
• SLA kolumn ’Deltidssmål’ kan visa sluttid för innevarande delmål.*
• Automatisk uppdatering av ärendelistan och notifieringsmeddelandehantering förbättrad genom att sprida 

ut tidpunkten då uppdateringen sker mellan olika datorer i nätverket.
• Presentation av handläggare i helpdesklistans rullgardinsmeny ändrat till ’Förnamn Efternamn (Signatur)’

• Ärendeformulär
• Snabbkommando för Tid/datum stämpel i resp. fält
• Presentation av Aktivitetslistan för arbetsflöden med hjälp av ärendedesign
• Skapa ärendedesignmallar *
• Koppling mellan ärendedesignmall och/eller ärendemall per ärendetyp *
• Åtgärder – ny kryssruta för att dölja åtgärden i Nilex Self Service
• Ny åtgärdsöversikt som visar teknikerns avslutade åtgärder och vilka av dessa anges som övertid *
• Inventarier kan göras obligatoriska på ärenden
• Workflow sammanfattning i ärendeformulär *
• Ärendeöversikt – sortering efter typ
• Indikation av VIP- användare i ärendeformuläret genom färgmarkering *
• Automatgenererade systemmail – utökning för ägare och övriga andra mottagare 
• Förhandsgranskning av automatgenererade systemmail *



SLA kolumn ’Delmålstid’ 

kan visa sluttid för 

innevarande delmål.



Skapa ärendedesignmallar -

Koppling mellan ärendedesignmall 

och/eller ärendemall per ärendetyp 



Åtgärdsöversikt



Workflow sammanfattning i 

ärendeformulär



Färgkodad VIP användare



Förhandsgranskning 

av systemmail

Öppnas i vanliga 

mailformuläret med 

text ifrån vald mall



Nilex Windows klient, forts

• Ekonomi
• Faktureringsregister utökat fält val for export m.m.

• Sökning
• Formuläret för systemsökning är nu gemensamt för både 

Helpdesk- och inventariesökning *

• Sökformuläret inkluderar sökning i åtgärder

• Nya valbara fält i sökformulärets resultat



Systemsökning är nu gemensamt 

för både Helpdesk- och inventariesökning



Nilex Windows klient, forts

• Inventarier
• Ny checkruta "Visa även tomma mappar”
• Multipla länkade inventarier – presentation i inventarieposten *
• Möjlighet att byta inventariemall direkt i inventarieposten

• Övrigt
• System meddelar om förväntad .NET-version ej är installerad.
• Ärendelåsning – helpdeskanvändare kan få rättighet att ta bort 

ärendelåsning *
• Nya SLA koder
• Nya fält i databasvyn ”Rpt Views SLA Cases”. 



Multipla länkade inventarier



Ta bort låsningar



Nilex Windows klient, NE 8.93

• Helpdesk – frånvaromeddelande i användarprofilen kan sättas per 
grupp, Handläggaren kan registrera sin frånvaro per grupp. Tidigare 
gällde frånvaron oavsedd grupp.

• Ärendekoppling – Fakturering: I huvudärendet ska det visas den totala 
tiden av alla underärenden under ekonomi.

• Ärendekoppling – Bastyp styr ärendetyp - Ny konfiguration i 
helpdeskregister, fliken för Bastyp. Här väljer man den ärendetyp som 
bastypen ska styra.

• E-post – mappning mellan e-post trigger/ epostmall och status
• E-post – manuell e-postutskick via ärendet -> möjlighet att välja 

standarmottagare via epostmallen
• Ärendeformulär /Avtal – presentation av text för standardavtal och 

kundavtal
• Nya Extra klassificeringar i helpdeskregistret. Utökning med 5 nya 

comboboxar, sammanlagd 10 valfria comboboxar.
• Filtrering i ärendeöversikten för systemgenerade mail tex kopia av 

svarsmailet till handläggaren, SLA notifieringar.



Nilex Windows klient, NE 8.93 forts

• Anslagstavlan – möjlighet att skicka inlägg endast till handläggare i gruppen. Idag 
skickas inlägg till alla medlemmar i gruppen.

• Inventariesystemet – fält Anteckning inkluderas i loggningen.

• Sökning i formuläret Skapa ärende via kund/användare – visare även ärenden där 
aktuell användare som är satt som anmälare på ärendet

• SLA – flexibel startdatum/tid. Ärendet ska vara osynligt och utan SLA tills angiven 
startdatum/tid blir aktuellt. Därefter ska ärendet uppföra sig precis som ett nytt 
SLA ärende.

• CTI - Integration för Call Manager

• External monitor
• Automatiska mailutskick vid stängning av ärendet med hjälp av extmon enligt 

konfiguration i NE

• Ärendet som stängs med hjälp av Extmon loggas i ärendet



Nilex Web 8.92

• Stöd för Internet Explorer 11 

• Stöd för visning av ärendeöversikten i 
ärendedesignen *

• Nya kontaktpersoner kan skapas via 
ärendet

• Workflow översikt i ärendedesign



Visning av ärendeöversikten i ärendedesignen



Nilex Web 8.92 forts.

• Chatt är tillgängligt enligt Nilex Enterprise inställning
• VIP – användare markeras fetstilt i ärendet
• Start/Stop åtgärder – inställning för ’Sätt inloggad 

användare’ följer Nilex Enterprise inställning *
• Extra datumfält – tiden trunkeras
• Inventariewebb – fält anteckning följer inställning på 

rollen och fältregistret i Nilex Enterprise 
• KB - utgångna KB artiklar visas inte i sökresultat
• Survey - möjlighet att skicka flera undersökningar till 

samma användare under en period



Start/Stop åtgärder – inställning för ’Sätt inloggad 

användare’ följer Nilex Enterprise inställning



Nilex Web 8.93

Anpassning för vissa visuella implementationen 

i NE som: 

• Gulmarkering av VIP kontaktperson

• Start/Stop fält åtgärdstyp och extra åtgärdstyp

• Markering för interna åtgärder



Nilex Web Order 8.93

• Sidopanel ska kunna fällas ut/in med möjlighet att pinna 
panelen

• Möjlighet att skriva/infoga mouse over text för varje 
produkt/beställningsfält

• Användardefinierade extrafält ska kunna sättas in som 
variabler i ärendemail (idag kan man bara sätta variablerna i 
produktmallen).

• Stöd för fält Caseheader i WO ärendemall



Nilex Self Service 8.92

• Stöd för Internet Explorer 11 
• Kundgrupper och gruppmallar som är 

definierade i Nilex Enterprise går nu även att 
använda i Nilex self service.

• Sökning i ärendelistan använder Full Text Search
för beskrivningsfält.

• Obligatoriska fält markeras med * (asterisk) *
• Nytt extrafält tillgängligt (IDNUMMER)
• Stöd för interna åtgärder i Nilex Enterprise som 

inte ska visas i Nilex Self Service. *



Obligatoriska fält



Interna åtgärder ej visas i NSS



Interna åtgärder ej visas i NSS



Nilex Self Service 8.93

• Survey utskick valbart per grupp eller kund

• Survey – även status ’klar för stängning’ ska kunna generera 
mail utskick

• Slutanvändare ges möjlighet att exportera ärendelistan till 
Excel

• Stöd för elektroniska formulär – Original ärendet vid 
registrering ska sparas i pdf format och bifogas till ärendet



Mail Service 8.92

 Statusmatris - genom inställningar i statusmatrisen kan inkomna svarsmail till ärenden 
ändra status till en annan. I samband med statusförändringen kan man skickas ett 
svarsmail direkt till avsändaren via Mail service. *

 Mailservicens automatiska registrerings -svarsmail kan också skickas till adresserna i 
mailets CC lista. *

 Inställning ändrar funktion för fältet IDNUMMER (=Alternativt ID) i Data Field Mapping *
 Välj mellan HTML- eller Plain-text-format i text som hämtas från mail som används för 

att skapa nya ärenden, och läggs in i ärendebeskrivningsfältet.
 Ny Notifikation - inställning om ett inkommande e-mail misslyckas med att skapa ett 

ärende.
 Lägg till förbestämd text till vidarebefordrat svarsmail. *
 Ställ in systemet så att det inte behöver ha mellanslag framför Identifieraren. *
 Återaktivering av ärenden via inkomna svarsmail kan begränsas
 Ny flik för e-postsvar
 Möjlighet att exkludera kopian av svarsmail till handläggaren eller annan mottagare
 Villkor på statusförändring för återaktivering av stängda ärenden. 



Mailservice Statusmatris



Skicka mail även till CC-lista 



Välja ett alternativt ID

Det finns ett fält som i databasen 
heter IDNUMMER. Detta har 
tidigare, som standard, används 
för att hitta ärenden via 
alternativt ID. Nu kan man med 
en inställning bestämma om så 
skall ske eller ej. 
Markerad – Nilex Mail Service 
letar upp ärendet som har 
nummer ”12546” i fältet 
”Faktura” och lägger till mailet i 
inkorgen på ärendet.
Ej markerad– Nilex Mail Service 
skapar ett nytt ärende och lägger 
till värdet ”12546” i fältet 
”Faktura”.



Text till vidarebefordrade svarsmail

När Nilex Mail Service är 
inställd för att 
vidarebefordra svarsmail till 
ärendeägare (vanligtvis 
samma som handläggaren), 
kan du välja att lägga till en 
text. Den läggs i början på 
mailet innan texten från 
svarsmailet. Du hittar
inställningen här: Nilex Mail 
Service Settings> 
Notifications(F)> Group 
notifications(F)> When 
incoming e-mail is a 
reply(FG)> Add text to the 
forwarded reply e-mail(CR) + 
(Text i fält).



Case ID Identifier identifiering



Mail Service 8.93

• Tillägg i NMS så att notifiering av cirkulärt mail skickas. 

• Tillägg i NE så att info om cirkulärt mail visas, och ge 
möjlighet att avbryta eller skicka iallafall.

• Funktionen att begränsa återaktivering av ärende via mail 
utökas med att kunna ange 0 dagar, dvs ett stängt ärende 
ska aldrig återaktiveras.

• Diverse förbättringar gällande tjänsten



Helpdesk Mobile 8.92

• Ärendetiteln visas i ärendelistan

• Förbättrad sökning i inventariet

• Tidsstämpel visar handläggarens fulla namn

• I övrigt bugrättningar



Helpdesk Mobile 8.93

• Förbättrad säkerhetslösning –
kunden kan använda SSL fullt ut bl.a. 
med egna certifikat



Inventory Mobile 8.92

– Konfiguration av fältordning - under nyregistreringen 
kan användaren ändra ordningen på fälten så att de 
(mest) använda fält visas längst upp (bara för iOS
klienten). 



Analytics 8.92 

• Exportera vald panel till PDF

• Lista i editeringsfönstret för rapport som 
visar i vilken/vilka paneler som rapporten 
används i.

• Uppdaterad med Silverlight 5 för att 
kunna ladda större datamängd

• Ny inställning på fältnivå för att välja 
presentation av antal tecken och 
kolumnbredd i listrapporter



Annat

• SAM - ny funktion, drag & drop för 
licenser och verifikat *

• SCCM 2012 - Möjlighet att utesluta 
enheter utan SCCM2012 agent med växel 
i ini-filen: NoAgent=1



SAM – Drag and drop
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