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1. Bakgrunn 
Atea tilbyr en helhetlig kundeportal som en tilleggstjeneste for våre kunder. Denne tjenesten har som hensikt 
å gjøre tilgjengelig relevant informasjon knyttet til kundeforholdet med Atea.  
Brukertilgang til portalen foregår gjennom sikker pålogging (brukernavn og passord) eller ved en SSO 
integrasjon mot kundens AD 
My Atea er ikke et ferdig produkt, men utvikles kontinuerlig med ny funksjonalitet, basert på behovene til 
kunden. Brukeropplevelse og kundebehov er i fokus 
 
 
 

2. Hva er My Atea 
I My Atea finnes følgende funksjonalitet: 
 

• Tilgang til Ateas sakssystem og dermed mulighet til å følge saksgang ved endring og eventuelle feil. 
• Bruker kan melde inn nye saker og følge opp disse i My Atea 
• Ordre med sporingsinformasjon 
• Fakturaoversikt med mulighet for å laste ned i pdf 
• Enkel innmelding av hardware garanti og retur 
• Rapporter som vil vise respons og løsningstid på innmeldte saker. 
• Porteføljedata med oversikt over serviceavtaler. 
• Rettighetsstyring på brukernivå 
• SSO integrasjon 
• Sømløs navigering mellom My Atea og eShop / responsive design 
• Chat med kundesenter 
• Mitt Atea team 
• Siste nytt fra Atea 
• Mulighet for å publisere Power BI rapporter embedded 
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3. Startside 
Startsiden i My Atea gir et godt overblikk over relevant informasjon. Bruker kan velge foretrukket språk i 
toppmenyen. 

 
• Et tydelig søkefelt som gjør søk i alle moduler 
• Hvilke saker avventer informasjon fra kunden 
• Hvilke kontrakter er på vei til å utgå på dato 
• Hvilke fakturaer har forfalt til betaling, og hvilke ordre er sist registrert 
• Anbefalte artikler gir tilgang til interessante artikler 
• Et eget publiseringsområde for My Atea spesifikk informasjon (release notes, tips&triks etc.) 
• Ved «dra og slipp» og «minimer/åpne» kan enhver bruker flytte rundt på de ulike modulene for å 

tilpasse startsiden til sitt behov. 
 

 

 

 
Bildet over viser deler av startsiden, der bruker har valgt å legge Relevante ordre og fakturaer øverst på siden 
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4. Saker 
I My Atea kan kunden melde inn saker mot Ateas sakssystem, CSMS. Via saker, vil kunden ha en komplett 
oversikt over status på innmeldte saker, arbeidsgruppe, sist endret etc. 
 

 
Bildet over viser hvordan saksoversikten vil se ut. 
 
Kunder vil da ha en oversikt over innmeldte problemer, muligheter for å oppdatere sak, samt se løsning på 
den aktuelle saken. 

 
Bildet over viser detaljoversikt i en sak. 
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5. Ordreoversikt med sporing 
 
I My Atea har kunden tilgang til en ordremodul med sporingsinformasjon på de fleste leveranser. 
Det er rettighetsstyrt om bruker ser kun egne ordre – plassert av bruker selv i eShop, eller alle ordre som er 
registrert på det/de kundenummer brukeren er knyttet til. 
 

• Filter på tidsintervall og ordrestatus gjør det enkelt å få et relevant listeresultat 
• Søk på ordrenummer, referansenummer, serienummer, artikkelnummer, produsent m.m gjør det 

enkelt å spisse søkeresultatet 
• Spor leveransen ved å trykke på link til speditørens sporingstjeneste (på ordre -hodenivå eller per 

linje) 
• Se relaterte serienummer på linjenivå 
• Naviger til relatert faktura fra ordren 

 
 

 
Bildet over viser en ordreliste der er søkt på produsent «apple» i et begrenset et tidsintervall, og filter på «levert»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



My Atea Date: 06.11.2020 Dok. No. x 

Atea AS My_Atea_beskrivelse_November2020.docx Page 5 of 11 
 Navn på kapittel  

Sensitivity: Internal 

6. Faktura 
I My Atea vil kunden finne oversikt over fakturaer fra Atea. Status på faktura er oppdatert til enhver tid. 
Det er mulig å se fakturadetaljer og laste ned fakturakopi i PDF 
 

 
 

 
Bildene over viser liste med fakturaer med søkefelt og mulighet å filtrere på status og tidsintervall, samt fakturadetaljer med bl.a. link 
inn til relatert ordre. 
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7. Enkel innmelding av hw garanti / service / retur 
Fra ordrelinjen i ordreoversikten eller fakturaoversikten kan kunden enkelt registrere og 
sende inn en garanti/service eller retur på et produkt. 
 

• Når bruker har identifisert riktig ordre/faktura og produkt, trykker bruker på "aktivitetsikonet" (tre prikker) til høyre i 
varelinjen. 

• Deretter velger bruker om det er en retur eller garanti/service som skal meldes inn. 
• I skjema hentes all nødvendig informasjon inn fra valgte ordre og produkt. 
• For bruker gjenstår kun og velge årsak, feilbeskrivelse og litt kontaktinformasjon. 
• Trykk "send inn til Atea" og saken blir registrert hos vår returavdeling eller serviceavdeling. 
• Bruker får omgående informasjon om saksnummer og kan følge saken videre i saksmodulen i My Atea, inntil saken er 

avsluttet. Det sendes samtidig en bekreftelse per mail til bruker fra Ateas servicesystem, samt at det sendes en mail når saken 
avsluttes. 
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8. Avtaler 
I My Atea vil kunden finne oversikt over sine servicekontrakter hos Atea.  
Det er mulig å se de underliggende avtalelinjer i avtalen samt andre relevante detaljer som gyldighet, priser 
etc.  
 

 
Bildet over viser liste med serviceavtaler 
 

 
Bildet over viser avtalelinjer innenfor en serviceavtale 
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9. Rapporter 
I My Atea vil kunden ha tilgang til historikk på behandlede saker, med mulighet for å filtrere på selskap, år 
og måned. 
 

 
Bildet over viser liste med historikk på saker 
 
 

10. Bokmerking av hendelser 
 
I høyre sidemeny kan bruker legge til bokmerket ordre, fakturaer og saker for enkel tilgang til hendelser som 
bruker vil følge opp spesielt. Bokmerke settes på den enkelte hendelsen. 
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Bildene over viser meny med bokmerker, samt ordredetalj med ikon for bokmerking 
 
 
 
 

11. Rettighetsstyring 
Følgende rettigheter kan defineres på brukernivå 
Ved å tildele roller til den enkelte bruker, er det mulig å begrense tilgangsnivået for den enkelt ansatte med 
tilgang til My Atea 
 

• Bruker kan se alle saker meldt inn for den aktuelle bedriften 
• Bruker har rettighet til å opprette saker 
• Bruker kan se bare saker som bruker selv har opprettet 
• Bruker har rettighet til å se faktura   
• Bruker har rettighet til å se ordre og sporing (med eller uten visning av pris) 
• Bruker kan se bare «egne» ordre, eller alle ordre registrert på det/de aktuelle kundenummer 
• Bruker har rettighet til å se kontrakter 
• Bruker har rettighet til å se rapporter 
• Det er mulig å koble bruker til en eller flere selskap i en selskapsstruktur 
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12. Mitt Atea team 
 
Ved å trykke på ikonet for kontakter i høyre sidemeny, vil bruker få presentert sine primærkontakter hos Atea 
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13. Chat I My Atea 
 
Ved å trykke på ikonet for Chat, kan buker starte en samtale for rask respons med operatør på vårt 
kundesenter. 
Betjenes mandag til fredag mellom 08.00-16.00 
 

 
Bildet over viser en åpnet chat 
 

14. Sømløs navigering mellom My Atea og eShop 
 
My Atea og eShop er integrert slik at kunden kan navigere mellom disse applikasjonene med samme bruker / 
passord. 
SSO integrasjon mot kundens AD kan settes opp i samarbeid med kunden. 
Via toppmenyen kan bruker navigere mellom tjenestene.  
Språkvalg er også tilgjengelig via toppmenyen 
 

 


