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Før du kan ta i bruk systemet trenger du et brukernavn og tilhørende passord. 
Dette kan enkelt bestilles ved å kontakte kundeservice@conmodo.com 
Om du ikke har et eksisterende kundeforhold kan dette opprettes på på link: https://www.conmodo.com/no/partner/.  
Oppgi firmanavn, fakturaadresse og organisasjonsnummer. 
Når du har mottatt brukernavn og passord kan du logge inn på websiden: https://service.conmodo.com/login

1. Kom i gang

1. Kom i gang - Logg inn og identifiser bruker

1.1 Logg deg inn med ditt brukernavn 
og passord

1.2 Identifiser deg.
Ved å velge rett bruker i menyen øverst i 
høyre hjørne.
Fyll ut informasjonen nedenfor og 
trykker ny, da vil brukeren få epost med 
login/passord.

1.2  Kom i gang - Systemkrav

For å kunne benytte deg effektiv av Conmodo Serviceportal må du ha følgende:
- PC tilknyttet  internett
- PDF leser installert
- Printer for utskrift av ordre
- Oppdatert nettleser
Det er anbefalt å benytte en oppdatert utgave av enten Google Chrome, Firefox eller Opera for å få den beste brukeropplevelsen i 
portalen.
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Når du har logget deg inn vil du øverst til venstre finne en meny med de funksjonene som er aktuelle for deg.

2. Opprette ordre

2. Opprette ordre: Meny

2. 
Meny med de funksjonene som er 
aktuelle for deg.

2.1.1 
Ny Ordreregistrering
For å starte registreringen av en ordre 
velger du «Ny Ordre» fra menyen.

2.1 Opprette ordre -  Velg modell

2.1.2  
Velg modell
For å sikre en så rask service som mulig 
er det veldig viktig at produktet  
identifiseres nøyaktig. 
Om du opplever at produktet du skal 
registrere ikke finnes i oversikten må du 
melde fra om dette til 
kundeservice@conmodo.com for å få 
den opprettet.

Mobiltelefoner er ofte enklest identifiserbare ved å legge inn IMEI nummeret til telefonen i søkeboksen. Serviceportalen vil da 
kunne identifisere produktet nøyaktig for deg. På de aller fleste modeller kan du få opp IMEI nummeret ved å «ringe» *#06#.
Du kan også søke på modellnavn, f.eks ved å skrive Galaxy S9.

2.1.3  
Søkealternativer
Om du ikke finner produktet ved å søke 
på modell eller IMEI kan du identifisere 
det manuelt ved å klikke på linken 
under søkeboksen.
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2.2 Opprette ordre - Detaljer/tilbehør

2.2.1
Detaljer/tilbehør 
Om du ikke tidligere har angitt  
produktets IMEI nummer (serienummer 
om det ikke er en mobil) må du gjøre 
det her.

2.3 Opprette ordre - Informasjon rundt servicetype/utførelse (betalbar - Garanti - Forsikring)

Når produktet er identifisert må du angi hvilket tilbehør som sendes inn sammen med produktet. Send aldri med tilbehør som ikke 
er relatert til serviceprosessen. 

Her skal du angi hva slags type ordre du forventer at servicen skal være. Det er viktig å velge riktig her for å unngå at prosessen 
blir unødvendig forsinket. 

2.3.1
Detaljer/tilbehør 
I feltet «Din referanse» kan du legge 
inn en referanse til ditt interne system, 
f.eks. et serviceordrenummer eller 
notatnummer.
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2.4 Opprette ordre - Feilbeskrivelse

2.4.1
Velg først fra forhåndsdefinerte 
feiltyper.  
Klikk på det temaet som passer best til 
kundens problem. Du kan velge flere 
kategorier om produktet har flere feil.

Når du skal angi en feilbeskrivelse på et produkt i serviceportalen gjøres det primært via forhåndsdefinerte feiltyper, men det er 
svært viktig at du i tillegg utdyper feilbeskrivelsen så godt du kan via tekstfeltet. En god feilbeskrivelse vil redusere tiden det tar å 
gjøre en nøyaktig diagnose og på den måten bidra til å redusere servicetiden for kunden.

2.4.2
Spesifiser feiltyper.  
De fleste hovedkategoriene har 
underkategorier. Igjen må du velge 
den som passer best til det problemet 
kunden opplever. Legg merke til at den 
valgte kategorien nå står i fet skrift. De 
kategoriene som står i fet skrift er de 
som vil bli registrert på ordren når den 
opprettes.

2.4.3
Konstant eller periodisk feil.  
Til Til slutt vil portalen be deg spesi-
fisere om feilen er periodisk (skjer i ny 
og ne) eller konstant (feilen er tilstede 
hele tiden). Dette er viktig i forbindelse 
med hvordan tester utføres på verkst-
edet. I tillegg må en beskrive hvordan 
kunden opplever problemet så godt 
som mulig i tekstboksen. Ved periodiske 
feil, husk å spesifisere hva kunden gjør 
når feilen oppstår.

Synlige skader indikerer ofte at enhet har vært utsatt for slag/uhell. Dette kan få innvirkning på serviceutførelsen av produktet.

2.5 Opprette ordre - Synlige skader?

2.5.1
Er skaden synlig?  
Det er viktig å ha en objetiv vurdering 
da serviceutførelse ofte henger sam-
men med utfallet som registreres her.

2.5.2
Nyttig hjelp  
Det er også verdt å merke seg at det vil 
kunne komme opp nyttige tips i hjel-
pekolonnen til høyre. I dette eksemplet 
viser portalen følgende tekst: 
“ Husk å ta backup av telefonen før 
innsendelse til verksted”.
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2.6 Opprette ordre - Bekreft at enhet er ulåst

2.6.1
Lås opp enhet før innsendelse.  
Teknisk service, produsent diagnostikk 
og videre garanti, vil ikke kunne utføres 
før enhet er opplåst.

Låste enheter vil ikke kunne håndteres. Dette gjelder FMIP (apple) Google lock, MDM lock osv
Skjermlåskode må deaktiveres av bruker da apparatet kan bli resatt og testet etter reparasjon.  
Det er derfor viktig at enheten blir sikkerhetskopiert før innsending. 

Utfyllende informasjon gir raskere service.

2.7 Opprette ordre - Kundeopplysninger

2.7.1
Kontakt/Kundeinformasjon 
Vår Vår kommunikasjon med deg og 
kunde avhenger av riktig utfylt kontak-
tinformasjon. Vær derfor sikker på at 
korrekt informasjon fylles inn her for å 
forhindre unødig stopp i servicehånd-
teringen.
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Servicetyper definerer serviceutførelsen. Rett valg = rask og sømløs service

3. Servicetyper - Garanti/forsikring/betalbar/DOA

3.1 Garanti

3.2 Forsikring?

Denne statusen benyttes når kunden hevder garanti eller reklamasjonsrett og produktet er utenfor produsentens DOA  
betingelser.  Husk at noen produsenter krever forhåndsgodkjennelse av reklamasjon om produktet er utenfor garantitiden. 
Du kan lese mer om betingelsene til de forskjellige produsentene via fanen «Rutiner» i hovedmenyen.

Når denne statusen velges vil det kunne dukke opp nye felt med krav til informasjon om salgsdato til sluttkunde, selgende 
forhandler og kopi av sluttkundens kvittering.

3.1
Nyttig hjelp  
Når du laster opp kvittering må den 
være i et bildeformat (jpg, jpeg, gif, 
bmp, tif) eller som PDF fil.  
Systemet stiller kun krav til kvittering 
dersom det er nødvendig, basert på 
produsentens krav. 
I tillegg vil du ofte kunne se nyttig 
informasjon i kolonnen for “Hjelp” helt 
til høyre i bildet. Eksempelvis vil du ved 
registrering av en Samsung mobiltele-
fon få opp informasjon vedrørende 
Samsungs brukerstøtte og hvordan de 
kan kontaktes.

Denne statusen benyttes når produktet er skadet og kunden har en forsikring som kan dette utbedringen eller håndteringen 
av denne skaden. Når denne statusen velges må du samtidig fylle inn forsikringsselskap, rekvisisjonsnummer og maksimalt 
beløp. Last også opp en kopi av rekvisisjonen. Vær obs på at mange forsikringsselskaper har sine egne portaler skaden skal 
meldes via med sine egne tilhørende rutiner. Forsikringshåndteringen forutsetter at Conmodo har en avtale med det gjeldende 
forsikringsselskapet.

3.3 Betalbar?

Denne statusen benyttes når produktet har en feil som ikke er dekket av garanti, reklamasjonsrett eller forsikring og kunden 
ønsker å betale for reparasjonen selv. Conmodo vil undersøke produktet og sende ut et prisoverslag som må 
godkjennes av kunden før reparasjonen vil bli fullført.
Merk deg at de vanligste reparasjonene har fastpriser og disse prisene finner du oppdatert under «Tjenester» i toppmenyen. 
Om du finner den aktuelle reparasjonen i fastprislisten er det en stor fordel om du noterer i feilbeskrivelsen hvilken pris kunden 
godkjenner på forhånd. Dette vil føre til at reparasjonsprosessen går raskere.

3.4 DOA (Dead On Arrival)?

Denne statusen benyttes når produktet har en defekt som trolig dekkes av produsentens garanti og produktet fortsatt er 
innenfor produsentens krav til DOA (Dead On Arrival). Du kan lese mer om de enkelte produsentenes betingelser under fanen 
«Rutiner» i hovedmenyen.

3.5 Reklamasjon på tidligere service

Denne statusen benyttes når det er mistanke om at feilen på produktet er relatert til en reparasjon utført av Conmodo mindre 
enn 90 dager tilbake i tid, eller at produktet har vært inne for samme feil for mindre enn 90 dager siden.
Denne statusen skal også benyttes om det er snakk om en reklamasjon på utført arbeide på en betalbar service, f.eks. om 
sluttkunden ikke er fornøyd med resultatet.  
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4.1 Pakking 

Når du er klar for å sende en pakke med serviceordre eller skal motta en pakke fra verkstedet skal du 
starte pakkefunksjonen ved å klikke på esken i toppmenyen. 

Husk å pakke produktet forsvarlig for og unngå skader under transport.

4. Logistikk. Pakking - sende inn service - mottak

4.2 Sende til verkstedet 

I Pakkefunksjonen vil du finne et menypunkt for «Ordre klare til sending» som viser antall ordre som er opprettet, men ikke 
registrert som sendt. Klikk på denne for å gå videre.
Lokaliser og pakk de ordrene som skal sendes og huk de av i oversikten for å generere fraktbrev. Vær møysommelig i dette 
arbeidet, da unødige avvik skaper mye merarbeid hos verkstedet.   
Når du har huket av alle aktuelle ordre velger du nederst forsendelsestype og klikker på «Lag pakke».  Dette genererer frakt-
brev og postlapp. 

Fraktbrevet skal legges inne i forsendelsen sammen med produktene.. 
Det er viktig at du er nøye med dette da det fort blir ekstra arbeid for både deg og verkstedet om listen over sendte ordre ikke 
stemmer med det du faktisk sender. 

4.3 Mottak fra verkstedet

I Pakkefunksjonen er det et menypunkt som heter «Ordre klare til mottak» som viser antall ordre som er sendt fra verkstedet til 
deg uten at de er registrert som mottatt hos deg. Klikk på lenken for å gå videre. Du får da opp en liste over pakker som er på 
vei til deg. Velg riktig pakke basert på sporingsnummer / fraktbrevnummer.

Åpne forsendelsen fra verkstedet og huk av i oversikten underveis de enhetene som er mottatt i listen.
Legg merke til at kunder i utgangspunktet vil få beskjed når du registrerer en ordre som mottatt hos deg, men at det er mulig å 
deaktivere dette på hver enkelt ordre om du skulle ønske det.
Kunden får ellers en melding om at ordren er ferdig og klar til utlevering.

4.4 Avvik/Skader

Om du skulle oppleve at en pakke du mottar fra verkstedet er skadet eller at en ordre som skulle vært i pakken ikke er med er 
det viktig at du gir beskjed til verkstedet så raskt som mulig og senest innen 24 timer fra du mottok pakken.  
Dette gjøres ved å klikke deg inn på den aktuelle pakken og helt nederst velge «Rapporter skade/mangel».  
Du får da opp en dialogboks hvor du må forklare problemet så godt du kan.  
Verkstedet vil så undersøke saken og gi en tilbakemelding så raskt som mulig.
Om du ved mottak av pakker ser at pakken er skadet, så er det alltid en fordel å dokumentere dette godt med bilder før og 
under åpning av pakken.
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