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Emne: Ændringer i kommunikationen med Landssupporten - herunder Jobnetsupporten
Til jobcentre
Styrelsen skal hermed orientere om følgende ændringer i Landssupporten:
*
*

Navneændring af e-mailadressen til supporten for jobcentre og a-kasser
Ændring i den skriftlige kommunikation mellem borgere og Jobnetsupporten

Ændring af e-mailadressen til supporten for jobcentre og a-kasser
Gennem mange år har e-mailadressen til supporten for jobcentre og a-kasser haft adressen dfdg@star.dk, da
de fleste henvendelser handlede om spørgsmål i forhold til Det fælles Datagrundlag (DFDG). Da det er aftalt, at
henvendelser om DFDG skal stiles til jobcentrenes support af eget fagsystem, er navnet misvisende. Emailadressen er derfor omdøbt til landssupporten@star.dk.
Jobcentrene vil fortsat kunne få hjælp og vejledning til følgende systemer:
*
*
*
*
*
*

Jobnet
JobKon
VITAS
Jobcenter Planner
Brugeradministration i Arbejdsmarkedsportalen
Jobnet-sitecore for lokalredaktører

Henvendelser om JobAG og Sharepoint skal fortsat rettes til henholdsvis virksomhedssupport@star.dk og
sharepoint@star.dk.

Supportens åbningstider og kontaktoplysninger kan findes på www.star.dk: https://star.dk/it/saadan-arbejdervi-med-it-i-styrelsen/supporten-i-styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekruttering/aabningstider-ogkontaktoplysninger-for-landssupporten/
Ændring af den skriftlige kommunikation mellem borgere og Jobnetsupporten
Borgere kan ikke længere skrive til Jobnetsupporten på e-mailadressen Jobnet@star.dk. Borgerne skal i stedet
indsende en henvendelse via Jobnetsupportsiden:
https://jobnet.zendesk.com/hc/da/sections/200891735-Kontakt-supporten
Hvis jobcentret har kontaktoplysninger til Jobnetsupporten på egen hjemmeside, i breve etc., bedes disse
oplysninger ændret.
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