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Læsevejledning 

Denne manual henvender sig til brugere af Gemini. 

Foruden en kort introduktion til Gemini indeholder manualen også en generel beskri-
velse af, hvordan brugere arbejder i Gemini.  

Manualen er skrevet således, at gengivelse af kommandoer dvs. de knapper, der klik-
kes på er markeret med fed, mens henvisninger til felter i Gemini står i ”citations-

tegn”. 

Henvises der i manualen til specifikke Gemini projekter, står disse i kursiv.  

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der skal være med til at under-
støtte den beskrevne funktionalitet.  

God fornøjelse. 
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Introduktion til Gemini 

Gemini er cBrains supportportal. Her kan der indrapporteres behov for support eller fejl 
i F2 via det Gemini projekt, der hedder [Kundenavn], F2, Drift. Det er også her, der 
kan oprettes bestillinger på eksempelvis konsulentydelser, udvikling eller nye moduler 
via organisationens Gemini projekt til bestillinger, som hedder [Kundenavn], F2, Bestil-
ling.  

I begge tilfælde oprettes der en henvendelse i Gemini, hvilket kaldes et issue. De føl-

gende afsnit beskriver arbejdsgangen i Gemini. 
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Issues i Gemini 

Opret et issue 

Et issue kan oprettes på to måder. Den ene måde er ved at klikke på linket Create Is-
sue på forsiden som vist nedenunder. 

 

Den anden måde er ved at gå ind på projektet og klikke på Create Issue, som findes i 
den mørkegrønne menu øverst til venstre. 

 

Det er typisk kun superbrugere eller administratorer, som har adgang til at oprette is-
sues. Andre brugere i organisationen skal henvende sig til en superbruger, hvis der er 
behov. 

Drift issue 

Hvis der er en konkret supporthenvendelse, kan der oprettes et drift issue. Det kan fx 
være, hvis F2 ikke fungerer som forventet på en given funktionalitet, hvis der er 
spørgsmål til en konkret funktionalitet, eller hvis en bruger ikke kan logge på F2. Det 
er således kun henvendelser angående driften af F2, der besvares her. cBrains Techni-

cal Service and Support (TSS) modtager alle henvendelser og yder support. 

Et drift issue oprettes i det Gemini projekt der hedder [Kundenavn], F2, Drift. 

Billedet nedenfor viser den skærm der kommer frem, når brugeren har klikket Create 
Issue. 
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Det er vigtigt at lave en grundig beskrivelse af problemet, så TSS-medarbejderne kan 
løse problemet. En detaljeret beskrivelse kan ofte medvirke til en hurtigere løsning. 
Når et drift issue oprettes, skal felterne udfyldes på følgende måde: 

 ”Component Affected” (1) udfyldes med det område, som henvendelsen drejer 
sig om. Er der fx opstået et problem i forbindelse med oprettelsen af en akt, så 
vælges området ”Desktop – Aktvindue” i rulle-menuen.  

 ”Issue Title” (2) skal indeholde en kort overskrift der beskriver, hvad henven-
delsen drejer sig om. 

 Under ”Detailed Description” (3) skal der gives en detaljeret beskrivelse af pro-
blemet, og der angives, hvor fejlen eventuelt er placeret. Jo bedre og mere 

præcis beskrivelsen er, des hurtigere er det muligt for cBrain medarbejderen at 
yde support. For at sikre, at cBrain medarbejderen forstår issuet, er det vigtigt 
at der svares på følgende spørgsmål: 

o Hvor opstod problemet? 
o Er problemet opstået hos én bruger/én sag/én akt, eller drejer det sig 

om flere, evt. alle? (Husk at angive sagsnummer og/eller akt id) 
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o Har det fungeret tidligere? 
o Hvad ledte frem til problemet? Beskriv gerne skridt for skridt, hvad der 

skete. 

o Kan problemet genskabes? 
o Hvad forventede brugeren der skete?  
o Hvad var det faktiske udfald? 
o Vedhæft altid en Client Log File (se afsnittet Client Log File for mere in-

formation) og et skærmbillede som dokumentation. 
 I ”Issue Type” (5) vælges ”Not determined”  
 ”Issue Priority” (6) indikerer prioriteten af det indrapporterede issue. Priorite-

ring går fra 1 til 5, hvor 1 = Nice to have og 5 = To be fixed now. Husk at 
bruge de kontraktuelle definitioner til at vælge den rette prioritet, så sagerne 
tages i den rigtige rækkefølge. Prioritet 4 og 5 benyttes ved driftshindrende 
problemer. 

 

 Felterne (4), (7), (8), (9) og (10) skal ikke udfyldes. Vigtigt for pkt. 9: Det er 
særligt vigtigt ved oprettelse af et issue, at issuet ikke bliver assignet til en 
medarbejder i cBrain, da issuet derved kan forsvinde fra cBrains overvågning af 
nye issues. 

 Ved ”Attachment (optional)” (11) vedhæftes en Client Log File (se afsnittet 
Client Log File for mere information) og evt. et skærmbillede. Er der brug for 
vedhæftning af mere end én fil, kan dette ske efter oprettelse af issuet. Her 
klikkes på ”Add” – begrænsning på filstørrelsen er 20 mb. 

 Klik på Create, for at oprette issuet. 

Løsning af drift issues 

Når et drift issue oprettes, sker der følgende: 

 cBrain starter med at undersøge issuet. 
 cBrain beder evt. om mere information. 
 cBrain påbegynder arbejdet med at finde et svar eller en løsning på henvendel-

sen. 
 Issuet opdateres med evt. løsningsforslag. Hvis cBrain vurderer, at det løser is-

suet, ændrer cBrain ”Resolution” til complete. 
 Hvis brugeren mener, at issuet er løst, lukker brugeren issuet ved at sætte sta-

tus til ”Closed”. cBrain lukker ikke issues. 

Bestillings issue 

Hvis der ønskes et tilbud på en udviklings- eller konsulentopgave, eller hvis en bruger 
har et forslag til ny funktionalitet, så kan der oprettes et bestillings issue. 

Et bestillings issue oprettes i det Gemini projekt der hedder [Kundenavn], F2, Bestil-
ling. 

Bemærk: Hvis det er et prioritet 5-issue, så skal der samtidig ringes til cBrain på 

telefon 72161891, tryk 2, så arbejdet kan påbegyndes med det samme. 
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Billedet nedenfor viser den skærm, der kommer frem, når brugeren har klikket Create 
Issue. 

 I ”Component Affected” (1) angives, hvad henvendelsen drejer sig om. For hen-
vendelser om F2 vælges relevant område, fx ”Desktop – Akt”. Hvis der er tale 
om konsulentydelser, som fx opgradering af F2 til nyeste version eller undervis-
ning, vælges ”Generelle konsulentydelser”. 

 ”Issue Title” (2) skal indeholde en kort overskrift, der beskriver, hvad henven-

delsen drejer sig om. 
 ”Detailed Description” (3) skal indeholde en detaljeret beskrivelse af, hvad der 

ønskes. 
 ”Issue Type” (5) indeholder en række muligheder, men her skelnes mellem to 

scenarier: 
o Vælg ”Change Request” hvis bestillingen vedrører en udviklings- eller 

konsulentopgave, der ønskes tilbud på. 
o Vælg ”Future Idea” hvis bestillingen er et ønske eller forslag til fremtidig 

udvikling af F2 produkterne, som der ikke ønskes tilbud på (på nuvæ-
rende tidspunkt). 

 I ”Issue Priority” (6) vælges, hvor højt issuet skal prioriteres. Prioritering går 
fra 1 til 5, hvor 1-3 = En potentiel opgave, 4 = Der ønskes et tilbud på en kon-
kret opgave, og 5 = Der er en accept på opgaven, og cBrain løser den.  
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 Felterne (4), (7), (8), (9) og (10) skal ikke udfyldes 
 Ved ”Attachment (optional)” (11) er der mulighed for at vedhæfte filer. Det kan 

fx være et skærmbillede, en illustration af hvad der ønskes eller andet. Er der 

brug for vedhæftning af mere end én fil, kan dette ske efter oprettelse af issuet. 
Her klikkes på ”Add” – begrænsning på filstørrelsen er 20 mb. 

 Klik på Create for at oprette issuet. I første omgang er det F2 Customer Care, 
som behandler henvendelsen.  

Hvordan følges et issue? 

My Work 

I Gemini kan brugeren se en liste over de sager, der er assignet til vedkommende ved 
at klikke på My Work oppe i højre hjørne. 

Her fås et overblik, der viser: 

 Sagsnummer 
 Komponent (f.eks. ”Mail”) 
 Type-ID 
 Prioritet 
 Overskrift 
 Status 

Felter kan vælges til eller fra i visningen, ved at klikke på Customise i højre hjørne. 
Listen kan desuden eksporteres til Excel ved at klikke på Excel. 

E-mail notifikationer 

Det er muligt for en bruger at opsætte notifikationer i Gemini, således at han/hun 

modtager en e-mail, når et issue opdateres, ændrer status, lukkes eller lignende. Log 
ind i Gemini og klik ind på det ønskede projekt. Klik herefter på Email Alerts øverst i 
venstre hjørne som vist nedenfor. 

 

Når brugeren har klikket på Email Alerts kan der vælges én eller flere af de følgende 
muligheder: 

• Receive alert when issue is CREATED 
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• Receive alert when issue is UPDATED 

• Receive alert when issue is DELETED 

• Receive alert when COMMENT is added to issue 

• Receive alert when resource ASSIGNED to issue 

 Receive alert when issue is CLOSED 

 Receive alert when issue is RESOLVED 

 Receive alert when issue STATUS changes 

 Receive alert when issue RESOLUTION changes 

Det er helt frivilligt, hvordan e-mail notifikationer opsættes. cBrain anbefaler at vælge 
”Receive alert when issue is CREATED” og ”Receive alert when COMMENT is added to 
issue”. Dette giver normalt en god balance, således at brugeren bliver informeret ved 
vigtige handlinger, men undgår, at få sin indbakke spammet. 

Følg et issue 

Når e-mail notifikationer opsættes (som beskrevet ovenfor), gælder disse for alle is-
sues på det valgte Gemini projekt (drift eller bestilling). Det er også muligt at følge et 
enkelt issue. Dette gøres ved at klikke ind på det issue, som skal følges og derefter 
klikke på Watch this issue nederst i højre hjørne. Se nedenfor. Dermed modtages en 
e-mail hver gang, der er aktivitet på det valgte issue. 
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Bilag 

Client Log File 

cBrain vil så vidt muligt altid gerne have en Client Log File. En Client Log File beskriver 
hændelsen, når der opstår en fejl eller anden uhensigtsmæssig handling (som beskre-
vet i afsnittet drift issue). Clientlog Filen findes ved at klikke på ”F2” øverst til venstre i 
F2s hovedvindue. Klik derefter først på ”Om F2” og derefter på ”Åben logfilmappe” som 
vist nedenfor. Hvis ikke det er muligt at logge på F2, f.eks. hvis login ikke virker, så 

kan clientlog filen findes lokalt på brugerens pc. 
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