
Feilsøking og support-rutiner



Supportrutiner
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Supportansvarlige:

1. linje support: en eller flere navngitte administratorer hos kunden

2. linje support: Telenor e-helse

3. linje support: Tellu med underleverandører (Axis på videokamera)

Alle henvendelser fra kunder sendes til Telenor e-helse support:

E-mail: support.velferdsteknologi@telenor.com

Telefon: 67110066 (8-16)

mailto:support.velferdsteknologi@telenor.com


• Telenor sørger for overvåkning av sentral løsning for tjenesten 

Digitalt tilsyn for å til en hver tid ha oversikt over driftsstatus på 

tjenesten.

• Telenor har ansvar for å varsle alle kunder ved planlagt nedetid

• Telenor har ansvar for å varsle alle berørte kunder ved ikke-

planlagte hendelser på den sentrale løsningen, som har 

konsekvens for tjenesten.

• Avhengig av hendelsens alvorlighetsgrad vil kunden kontaktes 

fortrinnsvis pr epost, basert på oppgitt kontaktinfo fra kunden. 

Ved alvorlige feil eller mangler vil kunden kontaktes pr telefon. 

Denne varslingstjenesten er 24/7.
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Supportrutiner forts. 

• Det forutsettes at kunden oppdaterer Telenor på 

support.velferdsteknologi@telenor.com med korrekt 

kontaktinformasjon (epostadresse, telefonnummer) på hvem i deres 

virksomhet som skal motta varsler fra Telenor knyttet til 

velferdsteknologiske løsninger.

• Kunden må etablere lokale rutiner for å håndtere informasjonen som 

formidles, herunder vurdere situasjonen og gjennomføre nødvendige 

tiltak ved en eventuell hendelse.

• Det er den enkelte kommune som selv må ha rutiner for å verifisere at 

det enkelte kamera er online, har tilgang til strøm og fungerer etter 

hensikt. Der det er tekniske utfordringer som ikke løses lokalt er Telenor-

support tilgjengelig for feilsøkning og veiledning fra kl 8-16. 

mailto:support.velferdsteknologi@telenor.com


Sjekkliste ved innmelding av supportsak
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Hvis videostrøm ikke er tilgjengelig i Digitalt Tilsyn, sjekk følgende:

1. Er videokamera online? 

1. I Digitalt Tilsyn app skal det lyse en grønn prikk på tjenestemottaker hvis videokamera er online og rød hvis videokamera er offline

2. Sjekk LED status på selve videokamera. Se tabell til høyre for hva de ulike indikatorene betyr:

2. Har ruter strøm (lyser det grønt på ruteren)?

3. Har utstyret fungert tidligere, eller er dette en ny installasjon?

4. Har noe av utstyret (kamera, POE, ruter, SIM, kabler) vært endret/flyttet på?

5. Sjekk at Tjenesteutøver har tilgang til internett (f.eks prøv å logge på www.vg.no)

6. Sjekk om tilsynstiden til Tjenestemottaker er begrenset og at det er gitt riktig tilgang til Tjenestemottaker (lokal administrator skal kunne verifisere 

dette) 

7. Sjekk at riktig videokamera er koblet opp mot riktig Tjenestemottaker (alle videokamera er tagget med et Digtil løpenummer (enhets ID) og dette er 

koblet opp mot Tjenestemottaker)

Hvis brukeren ikke får logget på Digitalt Tilsyn:

1. URL: sjekk at URL er riktig: https://www.smarttracker.no/digtil

Status Indikasjon

Slukket Forbindelse og normal drift

Grønn Viser kontinuerlig grønt lys i 10 sekunder ved normal 

drift etter at oppstart er ferdig

Oransje Kontinuerlig under oppstart. Blinker ved oppdatering av 

firmware eller ved resetting til fabrikkinnstillinger.

Oransje/

rød

Blinker oransje/rød hvis nettverksforbindelsen er 

utilgjengelig eller mistet.

Rød Feil ved oppgradering av firmware



Informasjon til Telenor ved innsending av supportsak
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• Navn og kontaktdetaljer på kunde (kommune/institusjon):

• Dato og tidspunkt når feil oppstod:

• Beskrivelse av problemet:

• Hvem blir berørt av problemet og hvilken konsekvens har det for dere:

• Hvilke feilmeldinger gis:

• Hvis problemet er innlogging: hvilken innlogging (ID-porten, Digitalt tilsyn bruker?):

• Teknisk info: type nettleser (IE, Chrome, Firefox, Opera?):

• Type device (hvilket merke av mobil, PC, nettbrett?):


