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1. Hoe krijg ik toegang tot de support omgeving van Koppeltaal?
IT-deelnemers en GGZ-organisaties die gebruik (gaan) maken van Koppeltaal geven zelf aan welke
medewerkers toegang nodig hebben tot de Koppeltaal support omgeving.
Als je toegang wilt regelen voor jezelf of je medewerkers, dan kun je een verzoek tot toegang sturen naar
support@koppeltaal.nl. Geef in je verzoek aan waarom, voor welke IT-deelnemer of GGZ-organisatie je
toegang nodig hebt en de e-mailadressen van de medewerkers die toegang nodig hebben. Koppeltaal
Support zorgt voor de afhandeling van je verzoek.

2. De eerste keer inloggen, hoe werkt dat?
Nadat de aanvraag is goedgekeurd ontvangt de medewerker een e-mail met daarin een URL naar de
Support Portaal van Koppeltaal.

Op de landingspagina krijg je het volgende dialoogvenster. Vul hier je naam en gewenste wachtwoord in.
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Op het wachtwoord is de volgende password policy van kracht:

Na het invullen klik je op “Save and continue” en ben je ingelogd:

Kies vervolgens een van de opties.

3. Hoe kan ik een wijzigingsverzoek indienen, een technisch probleem melden of een
vraag stellen?
Log in op https://pim.vzvz.nl/servicedesk. Je landt op je overzichtspagina:
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Als je een bestaande melding wilt bijwerken dan klik je op de tekst onder “Reference” of “Summary”.
Met de zoekfunctie kun je ook bestaande meldingen zoeken. NB: bij de overgang van de oude naar de
nieuwe Support-omgeving in maart 2018 zijn oude meldingen niet geconverteerd, uiteraard wel
gearchiveerd; alleen openstaande meldingen zijn gemigreerd.
Om een nieuwe melding aan te maken klik je op “Koppeltaal Support” linksboven in de pagina:

Vervolgens kom je op deze pagina:
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Kies een van opties onder “Recent” of klik op “Koppeltaal Support”:

Je landt op de volgende pagina en kunt dan een van de opties kiezen:

4. Hoe vul ik een wijzigingsverzoek / vraag / probleemmelding in?
Door te klikken op “Change Request”, “Questions” of “Report a system problem” kom je op een
volgende pagina die er steeds ongeveer zo uit ziet:
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Vul de velden in en klik op “Create”. Je ontvangt een bevestigingsmail. Daarnaast zie je jouw
wijzigingsverzoek terug op de landingspagina en onder “Request” (rechtsboven in de pagina, naast je
avatar).

5. Inzien en updaten van lopende support vragen
Door te klikken op “My Requests” zie je de een overzichtspagina:
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Klik op de melding van je keuze (via Reference bijv KS-8 of de Summary bijv test) om een comment toe te
voegen. Het gekozen issue wordt getoond:

Van elke wijziging of update in jouw issue ontvang je automatisch een update. Wil je dat niet, klik dan op
“Don’t notify me” (zie rode kader).
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6. Ik wil graag naar de overzichtspagina voor het aanmaken van een nieuwe melding.
Hoe kom ik daar?
Stel, je heb net een melding aangemaakt. Dan is dit je landing na het aanmaken.

Om een nieuwe melding aan te maken ga je naar “Koppeltaal Support” linksboven in navigatie:

Dan is dit je landingspagina:
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Doorloop vervolgens de stappen onder “3. Hoe kan ik een wijzigingsverzoek indienen…”

7. Hoe sluit ik mijn melding?
Om een melding te sluiten ga je naar de specifieke melding (zie stap 5. Inzien en updaten lopende
support vragen) en geef je in een comment duidelijk aan dat je de melding wilt sluiten, en waarom. De
behandelaar van Koppeltaal Support zal dan de melding sluiten.

8. Ik wil mijn profiel of gegevens aanpassen. Hoe doe ik dat?
Je eigen profiel aanpassen doe je door rechtsboven in het scherm te klikken op je avatar en vervolgens te
klikken op “Profile”. De rest wijst zich vanzelf. Je kunt op je profiel-pagina onder andere je wachtwoord
aanpassen.

9. Ik heb feedback / verbetersuggesties over deze tool. Hoe kan ik dat melden?
Daar zijn meerdere manieren voor:
a. Stel een wijzigingsverzoek voor, en maak hiervoor een melding aan van het type
“Wijzigingsverzoek” (Change request)
b. Stuur een e-mail met je feedback naar support@koppeltaal.nl.
c. Neem telefonisch contact op met Koppeltaal Support: +31(0)85 10 45 483, elke maandag t/m
vrijdag van 8.00u tot 17.00.
--einde document--
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