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Lokal brukerstøtte VS Feide Support

• Feide har ingen oversikt over brukere sentralt i Feide

• Alle brukerinformasjon blir administrert lokalt av hver enkelt enhet

• Eventuelt ta kontakt med katalogleverandør

• Vi kan hjelpe med å identifisere problemet

• Vi hjelper Feide administratorene med bruk av kundeportalen

• Ta kontakt på support@feide.no hvis du har noen spørsmål

mailto:support@feide.no


Feilsøking ved innloggingsproblemer



Elev Tjeneste



TjenesteleverandørElev
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Slå opp sporingsnummer
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• Slå opp sporingsnummeret på kunde.feide.no

http://kunde.feide.no


Slå opp sporingsnummer

• Slå opp sporingsnummeret på kunde.feide.no

http://kunde.feide.no


Problemer med to faktor

• Teste to-faktor for brukeren: https://two-factor-test.feide.no/

https://two-factor-test.feide.no/


Usikker på hvor feilen ligger?

• Feilmeldinger som ikke er på Feide innloggingsiden så ligger ikke 
feilen i Feide.

Feil i tjenesten Tilgangsbegrensning i 
tjenesten etter innlogging



Innsyntjenesten

• Innsyntjenesten: innsyn.feide.no

• Sjekke om feil er ved innloggingen eller 
med en spesifikk tjeneste/tjenester

• Registrert feil informasjon

• Her kan vi også sjekke om det mangler 
informasjon på brukeren
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http://innsyn.feide.no


Bruker får ikke tilgang til enkelte tjenester

Feilmelding i tjenesten 
etter Feide innlogging

Sluttbruker logger seg 
inn på innsyn.feide.no

Feide administrator sjekker attributt 
som tjenestene henter

http://innsyn.feide.no


Fortsatt usikker på hvor feilen ligger?

• Vi kan sjekke hvor feilen ligger, men har ikke innsyn i brukerkatalogen.

• Vi kan ikke endre passord eller sjekke hva som er riktig 
brukernavnet.

• Sende sporingsnummeret til support@feide.no

• Sende logg over innlogging som kan hjelpe videre med 
feilsøkingen.

mailto:support@feide.no


Kontaktinformasjon for lokal brukerstøtte



https://www.feide.no/brukerstotte

https://www.feide.no/brukerstotte


Oppdater brukerstøtte informasjon!



Vises kun på innloggingsbilde

Endre lenke til brukerstøtte-informasjon

• Felles e-postadresse!

• Ikke oppgi kun en side der brukere 
bytter passord

• Side med informasjon om 
brukerstøtte

• Informasjon om tjenesten som 
benyttes






