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Inleiding BSL Support Site

Snelle en efficiënte ondersteuning met de BSL Support Site

BSL wil u graag goed en snel ondersteunen. Met de BSL Support Site kunt u gemakkelijk
supportaanvragen aanmaken en bekijken hoe ver BSL is gevorderd met uw aanvraag. Met
behulp van de website bent u 24 uur per dag, zeven dagen per week op de hoogte van de
werkzaamheden die wij voor u doen.

Hoe gebruikt u de BSL Support Site?
U heeft van BSL een inlognaam en wachtwoord gekregen waarmee u kunt inloggen op de Support
Site. Uw inloggegevens geven ons direct de juiste informatie over welk(e) product(en) u gebruikt
en wie binnen BSL verantwoordelijk is voor de ondersteuning van uw product.
Inloggen op Support Site
De BSL Support Site is een op zichzelf staande website, die u kunt bereiken via het volgende
adres:
https://support.brightside.nl/

Vul uw inlognaam en wachtwoord in, klik op “Login” en u bent ingelogd op de BSL support site.

Help
De meeste items op een pagina zijn voorzien van een tooltip, die getoond wordt wanneer u de
cursor over het veld houdt. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat de iconen precies inhouden, of wat
voor input er verwacht wordt op een pagina. Dit document bevat een gedetailleerde beschrijving
van de acties, velden en iconen. Als er iets onduidelijk is kunt u altijd contact opnemen met ons
Support team.
Cookies
Sinds 1 juni 2012 zijn wij verplicht om eenmalig toestemming te vragen voor het gebruik van
cookies op de Supportsite. BSL gebruikt alleen functionele cookies op de website.
Meer hierover vindt u op:
https://support.brightside.nl/cookies.php
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Handleiding BSL Support Site

Menu

Bovenaan de pagina staat het menu met alle opties die u kunt gebruiken:

Home
Dit is de standaardpagina die u ziet als u bent ingelogd. Deze pagina bevat twee overzichten. In
het bovenste overzicht worden alle aanvragen getoond waarvoor een actie van u gevraagd is. Het
onderste overzicht toont alle aanvragen van uw organisatie die wachten op een reactie vanuit
BSL.
Nieuwe aanvraag
Hier kunt u een nieuwe supportaanvraag indienen. Dit formulier wordt direct verstuurd naar de
BSL-medewerker die uw project beheert.
Zoek aanvraag
Op deze pagina kunt u zoeken naar aanvragen. Zo kunt u bijvoorbeeld reeds gesloten tickets
terugvinden, of met behulp van de filters specifieke tickets opzoeken.
Verstuur e-mail
Hier kunt u een open vraag stellen aan de BSL supportafdeling via een e-mail formulier.
Log uit
Als u al uw werkzaamheden heeft afgerond, kunt u hiermee de BSL Supportsite verlaten.

Rechtsbovenaan de pagina vindt u een link naar de Help pagina. Hier vindt u deze handleiding en wat
algemene informatie over de site. Daarnaast kunt u van weergegeven taal wisselen door te klikken op de
gewenste vlag.
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Home

De homepage bevat een overzicht van de aanvragen gerelateerd aan uw organisatie. Het overzicht
kan gefilterd worden door middel van de dropdowns bovenaan de pagina.
De kolommen kunnen gesorteerd worden door te klikken op de kolomkop. Een icoontje geeft aan
op welke kolom gesorteerd is, en in welke volgorde.
Door op een aanvraag te klikken gaat u naar de detailpagina van de aanvraag.

Het bovenste, gele blok toont de aanvragen waarbij BSL wacht op een actie van u als klant. Deze
actie is afhankelijk van de getoonde status:
•

De medewerkers van BSL vragen u om “Meer informatie” te verstrekken;

•

Bij “Geen verdere actie” hebben we het probleem niet kunnen reconstrueren of is de
werkwijze verduidelijkt en is het geen probleem meer.
Wij vragen u dan ook akkoord te geven.

•

Er is een “Oplossing geleverd” en wij vragen u deze oplossing te testen en, indien het
probleem is verholpen, akkoord te geven;

In het onderste blok worden alle aanvragen getoond waarvoor een actie van BSL is gevraagd. Hier
worden maximaal 10 aanvragen getoond. Indien er meer aanvragen zijn, dan kunt u deze vinden
via “Zoek aanvraag”.
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Nieuwe supportaanvraag

Op de website kunt u een supportaanvraag aanmaken door het formulier in te vullen en
te versturen. U kunt de cursor over de labels voor een veld plaatsen voor meer informatie
over het desbetreffende veld. Om de aanvraag goed te kunnen behandelen, vragen wij u het
formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Hoe meer onze medewerkers weten, hoe sneller het
probleem opgelost kan worden. Om dit te vergemakkelijken kunt u een schermafbeelding van de
foutmelding, probleem of aanpassing meesturen.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een rode asteriks. Verplichte velden die niet (goed) zijn
ingevuld hebben een rode rand.

Product
In deze dropdown worden al uw producten getoond waar wij support voor bieden. U kunt kiezen
voor ‘-’ als het probleem voor meerdere producten geldt of als het niet om een specifiek product
gaat.
Product informatie
Dit veld is bedoeld voor extra informatie, zoals een versie of releasedatum van het product.
Extern ID
Hier kunt u uw eigen support ID koppelen an de BSL supportaanvraag.

OS en Browser
Met deze dropdowns kunt u aangeven op welk OS en in welke browser het issue optreedt.
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Naam/E-mail
Zowel “Naam” en “E-mail” zijn gekoppeld aan uw inloggegevens en worden automatisch ingevuld.
Standaard is dit uw eigen naam en e-mailadres, of die van uw supportafdeling, maar u kunt ook
een andere naam of ander e-mailadres invullen.
Probleem sinds
De datum wanneer het probleem u of uw collega’s voor het eerst opviel.

Email mij in het ... (taal)
U kunt de taal kiezen waarin de e-mails over de supportaanvragen worden verstuurd.
Type aanvraag
•

Software fout: Een ongewenste situatie die optreedt terwijl u het programma gebruikt.

•

Update: Een onderdeel dat wel in de offerte, het technisch ontwerp of de handleiding staat
beschreven, maar niet in het programma is opgenomen.

•
•
•
•

Uitbreiding: Een aanpassing aan, of verbetering van de huidige software (nieuwe functie).
Operationeel beheer: Wanneer u ons vraagt om actie te ondernemen, omdat uw eigen
beheerafdeling dit niet ondersteund.
Gebruikersupport: Verzoek om de gebruiker te adviseren of te ondersteunen bij de
werking van specifieke functies binnen de huidige software release.
Vraag: Stel BSL een vraag over de hard- of software.

Prioriteit
Om te begrijpen hoe belangrijk de aanvraag voor u is, kunt u hier aangeven welke prioriteit de
aanvraag heeft.
•
•
•

Hoog: Kritisch probleem dat inhoudt dat de software niet goed gebruikt kan worden.
Essentiële activiteiten worden vertraagd en/of belemmerd.

Middel: Serieus probleem dat inhoudt dat bepaalde niet-kritische functies in de software
niet uitgevoerd kunnen worden. Er bestaat hiervoor een workaround of de problemen
hebben geen effect op essentiële (urgente) activiteiten.

Laag: Problemen die geen invloed uitoefenen op het effectief gebruik van de software. Veelal
cosmetische fouten, gebruikersinterface problemen of fouten in weinig gebruikte functies.

Titel
Een korte omschrijving waarmee dit probleem duidelijk te onderscheiden is van andere
supportaanvragen.
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Beschrijving
Geef zo veel mogelijk informatie met betrekking tot de aanvraag en indien mogelijk een aantal
instructies waarmee wij het probleem kunnen reproduceren. Hoe beter en gedetailleerder de
beschrijving, hoe beter wij u kunnen helpen. Vermeld indien mogelijk ook de foutmelding en/of
foutcode.

Screenshot
Om uw supportaanvraag verder te verduidelijken, is het mogelijk om een schermafbeelding of
document mee te sturen. U kunt de volgende type bestanden opsturen: GIF / JPG / PNG / TIFF /
PDF / ZIP.

Heeft u uw aanvraag verstuurd, dan ontvangt u een bevestiging per e-mail met alle gegevens van
de aanvraag inclusief het referentienummer. Met dit referentienummer kunt u later de status van
het probleem opzoeken.
Uw aanvraag komt automatisch terecht bij de juiste BSL-medewerker, die de aanvraag in
behandeling neemt. Het secretariaat van BSL registreert uw aanvraag. Als uw contactpersoon
niet aanwezig is, stuurt het secretariaat uw aanvraag door naar een andere medewerker, die uw
aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling neemt.
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Zoek supportaanvraag

Via “Zoek aanvraag” kunt u zoeken naar aanvragen voor support die u eerder heeft ingediend. Zo
kunt u zien hoe ver BSL is gevorderd met uw aanvraag. Als u één of meerdere support aanvragen
heeft ingediend, kunt u de status van de aanvraag gemakkelijk nakijken.

Referentienummer
Hier kunt u zoeken op één referentienummer of kunt u een reeks opvragen door “gelijk of hoger”
of “gelijk of lager” te kiezen.
Product
Hiermee kunt u uw zoekresultaten beperken tot één bepaald product.

Datum
Door een datum in te voeren kunt u zoeken binnen een bepaalde datumrange.

Titel
Door hier een woord in te vullen wordt er gezocht naar alle aanvragen met dit woord in de titel.

Prioriteit
Door een keuze te maken voor een prioriteit, zoekt u naar alle aanvragen met dezelfde prioriteit.
Status aanvraag
Hiermee kunt u zoeken naar alle aanvragen met dezelfde status.
Er zijn vier statussen:
•

Open aanvraag
Hiermee worden alle supportaanvragen getoond die nog niet gesloten zijn.
Dit betreft de aanvragen met de volgende statussen:
– In bewerking

– Meer informatie gevraagd
– Oplossing aangeboden

– Geen verdere actie BSL
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•

•

In bewerking
Deze status toont alle aanvragen die BSL in behandeling heeft genomen.
Dit betreft de aanvragen met de volgende status:
– In bewerking

Wacht op meer informatie van klant
Hier worden alle aanvragen getoond die wachten op een actie van de klant.
Dit betreft de aanvragen met de volgende statussen:
– Meer informatie gevraagd
– Oplossing aangeboden

•

– Geen verdere actie BSL

Aanvraag gesloten
Toont alle gesloten aanvragen.

Type aanvraag
Via deze optie kunt u zoeken op het type melding dat BSL aan uw aanvraag heeft gegeven. Het is
mogelijk dat BSL het type melding heeft aangepast, uiteraard in overleg met u.

Onder Resultatenopmaak kunt u aangeven hoe u de resultaten op uw scherm getoond wilt
hebben. U kunt de resultaten sorteren op enkele velden (aflopend en oplopend) en het maximaal
aantal resultaten per pagina opgeven. U kunt de sortering later nog aanpassen door op de titel
van de gewenste kolom te klikken.
Wis
Bij het uitvoeren van een zoekopdracht worden de parameters bewaard en automatisch
geselecteerd wanneer u opnieuw de ‘Zoek aanvraag’ pagina laadt. Dit zorgt er voor dat u
makkelijk een eerder uitgevoerde zoekopdracht kunt herhalen. Wanneer u op de knop ‘Wis’
klikt wordt het zoekformulier teruggezet naar de standaardwaarden en worden de parameters
van eerdere zoekopdrachten verwijderd. Deze parameters worden pas weer opgeslagen bij de
volgende zoekopdracht.
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Zoekresultaat

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle gevonden aanvragen. Als eerste ziet u hoeveel
resultaten uw zoekopdracht heeft opgeleverd. Zijn er meer resultaten dan er op een pagina
getoond kunnen worden, dan kunt u gemakkelijk naar de volgende en vorige pagina.

Verder worden de volgende kolommen getoond:
•

Nr:		 Referentienummer

•

Update:		

•

Titel:		

•

Eignr.:		

•

Type:		

•

Datum:		

•

Product:

•

Prio:		

•

Status:		

•

OK:		

Datum aanmelding

Datum van de laatste update

Het product waaraan de aanvraag is gekoppeld.
De titel van de aanvraag

Prioriteit van de aanvraag

De eigenaar van de aanvraag
De huidige status

Het type aanvraag

Is de klant akkoord?

U kunt de sortering aanpassen door op de titel van een kolom te klikken. Een icoontje geeft aan
op welke kolom gesorteerd is, en in welke volgorde.
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Door op een tabelrij te klikken, opent u de detailpagina. Om de detailpagina in een nieuw tabblad
of venster te openen kunt u de link in de titel kolom gebruiken.
Een aantal kolommen (Prio, Status, Type, Acc) worden getoond met behulp van iconen. Als u met
de muis op de iconen gaat staan, verschijnt er een verklaring.
Een overzicht van de gebruikte iconen vindt u hier:
Icoon

Actie

Prioriteit laag

Prioriteit middel
Prioriteit hoog

Nieuwe aanvraag / info
Meer info gevraagd
In bewerking

Oplossing aangeboden
Aanvraag afgesloten
Software fout
Uitbreiding
Update

Geen actie nodig

Operationeel beheer
Gebruikerssupport
Vraag

Akkoord

Niet akkoord
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Details supportaanvraag

Op de pagina “Details supportaanvraag” staat alle informatie die betrekking heeft op een
aanvraag. De knop “< Zoekresultaten” bovenaan de pagina is alleen zichtbaar als u eerder een
zoekopdracht heeft gedaan. Door op deze knop te drukken keert u terug naar de resultatenpagina
van deze zoekopdracht.

De pagina is opgedeeld in vier delen:

Aanvraag
Hier vindt u de informatie die u heeft ingevuld bij het aanvragen van de supportaanvraag.
Aanvragen die gemarkeerd zijn als “Oplossing aangeboden” of “Geen verdere actie BSL” kunt u
goed- of afkeuren. Andere aanvragen kunt u voorzien van nieuwe informatie. U kunt dit toevoegen
onderaan de pagina, middels de optie “Voeg extra informatie toe”.
BSL Info
Hier vindt u de gegevens die BSL aan uw aanvraag heeft meegegeven.
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Reacties
In dit middelste gedeelte ziet u de reacties van uzelf (weergegeven in geel) en BSL (weergegeven
in blauw). Per reactie worden de volgende gegevens getoond:
•

Datum en tijd van de reactie

•

Status van de aanvraag op moment van de reactie

•
•

Degene die de reactie heeft geschreven
Omschrijving

In de meeste gevallen wordt u via email op de hoogte gebracht als de status van de aanvraag
wijzigt.
Reactiebox
Deze box kan voor u 2 verschillende titels hebben:
•
•
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Voeg extra informatie toe
Hier kunt te allen tijde extra informatie toevoegen.

Acceptatie
Gaat u akkoord met de oplossing van uw aanvraag, dan hoeft u alleen op de knop “Verstuur”
te klikken. Bent u niet akkoord, dan verandert u “Klant akkoord” naar “Nee” en geeft u een
omschrijving waarom u niet akkoord gaat. Er wordt nu een e-mail verstuurd naar BSL,
waarna een BSL medewerker met uw nieuwe informatie de aanvraag gaat oplossen.
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Verstuur email

Via deze pagina kunt u een open vraag stellen aan BSL. Uw naam en uw e-mailadres zijn al
automatisch ingevuld.
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Help

Hier vindt u deze handleiding en wat algemene informatie over de site.
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