Pålogging:
Selvbetjeningsportalen finner du her: https://vitec-autodata.pureservice.com
Vi vil også lenke til den under support på vår hjemmeside.
➢ For pålogging, tast inn din epost og passord.
➢ Ved førstegangsinnlogging klikk «Opprett konto» nederst på siden for å opprette ny bruker.
➢ Har du glemt passord trykk «Glemt passord?» Du vil da få beskjed hvordan du endrer ditt
passord.
Pr. i dag ser portal ut som dette. Her kan det komme endringer.

Portalen er delt i tre deler.
1. Innmelding av saker:
Her har vi laget flere valg hvor saken blir sendt direkte til rett avdeling hos Vitec Autodata.
2. Oversikt over innsendte saker:
Her kan du se sakene du har sendt inn. Siste saker vil ligge øverst. Status og når den er sendt
inn er synlig i oversiktsbildet.
3. Meldinger og lenker:
Her finner du viktige meldinger fra Vitec Autodata og nyttige lenker for informasjon.

Globalt søk: søk i dine
saker, lenker etc.

Send inn saker til
Autodata Support.

Velg mellom alle saker
eller åpne saker.

Saksliste: Klikk på sak for å
se detaljer

Her vil vi legge ut
viktige meldinger.

Her finner du
nyttige lenker

1. Innmelding av saker:
Autodata Support: Her kan du sende inn spørsmål eller saker du ønsker hjelp med.
Filer og rapporter: Ønsker du å bestille filer eller har du spørsmål vedrørende rapporter bruker du
denne.

Innmelding E-handel: Meld inn dine verkstedskunder for e-handel på ulike web plattformer.
Tilganger: Her finner du skjemaer for bestilling av nye tilganger for ansatte. Husk at det kun er den
som er registrert som Sign-on ansvarlig som kan sende inn dette.
Klikk på aktuell link for å opprette sak. Sett inn emne, firmanummer, firmanavn, beskrivelse og legg
gjerne ved et vedlegg. Trykk deretter på Send-knappen i hjørnet øverst til høyre.

Du vil motta en e-post når du har sendt inn en sak og ved videre korrespondanse i sakene som er
sendt inn.

2. Oversikt over innsendte saker:
Når sak er sendt inn vil den ligge øverst i oversikten. Her vil du se saksnummer, status og når den ble
sendt inn. Ved å klikke på saken kan du selv legge til mere informasjon eller løse saken hvis du har
funnet ut av det selv. All kommunikasjon på saken vil vises her.

3. Meldinger og lenker:
Under meldinger vil vi legge ut viktig informasjon. Dette kan være status ved driftsstans eller
annen viktig informasjon. Følg med!
Her finner du også nyttige lenker til fjernstyrt hjelp, nyheter, driftsmeldinger, link til
dokumentasjon etc.

