
Brukerveiledning Jira 

Pålogging 

  

 

Det en innloggingsknapp øverst i høyre hjørne. Klikk her for å logge på. Etter pålogging kommer det 

opp et profilikon hvor en kan gå inn og endre profildata, for eksempel passord.  

  

Ny sak 

           

Ny sak registreres ved å trykke på knappen Create i menylinjen. Følgende bilde kommer da opp. 



  

1. Project: FS-Digital vurdering 

2. Issutype:  Skal normalt være Task 

3. Summary: Kort beskrivelse av arbeidsoppgaven 

4. Component/s: Knytt oppgaven til kodebruk, Annet, forberedelse, gjennomføring, 

sensurering, sluttføring 

5. Fix version’s: Knyttes til Oppgaver og ligger der inntil oppgaven knyttes til en arbeidsperiode. 

Dersom en oppgave er stor eller må tas over lengre tid, kan den knyttes til flere perioder. 

6. Assignee: Settes til en ansvarlig, eller Unassigned dersom ingen ennå er satt som ansvarlig 



7. Reporter: Den som legger inn oppgaven 

8. Description: Nærmere beskrivelse av oppgaven, hva som skal gjøres og hvordan. 

9. Attachment:  Mulig å knytte opp filer i form av dokumenter eller bilder til saken. 

Activity 

  

Bildet gir en rask oversikt over aktiviteten i prosjektet. Kan gå rett inn i i en sak ved i klikke 

saksnummeret, f.eks. FSFUSJONER-2 under Activity stream, få info om en person ved å trykke på et 

navn eller saker knyttet til en versjon Under Versions: Unreleased.   

Trykk på Swich view og velg Statistics 

 



Versions er enten  

Tom, for ikke tidsplasserte oppgaver 

Månedsnavn på tings som skal jobbes med til møte i vedkommende måned. 

Issus 

  

Gir en oversikt over sakene. Ved å trykke på Swich filter kan man velge ulike filter for visning, f.eks. 

bare åpne saker. 

Høyre side viser selve saken.  

  

Bildet gir en oversikt over en sak med innlagte verdier. I raden øverst er det mulig å: 

1. Editere en sak, gjøre endringer eller korrigeringer på en oppgave, for eksempel gi en bedre 

beskrivelse. 

2. Comment, Legge inn en kommentar 

3. Assign , Her kan du knytte  en oppgave  til en annen 



4. Under more action, f.eks. legge til vedlegg/filer, knytte saken til flere, flytte, clone m.m.  

5. Start progress, trykk her når du skal starte arbeidet med saken. 

6. Starte arbeidet/progress) 

7. Løse(resolve) Settes enten til Fixed eller Won’t fix. Legge gjerne på en sluttkommentar, 

særlig om den ikke skal løses.  

8. Under People kan du trykke på Assign To Me for å ta saken selv eller gi en oppgave til en 

annen 

 

Prosessen blir da: Task (Registrer oppgave) -> Assign/Assign To Me -> Start progress -> Resolve  issue 

Under People og Watchers kan en se hvem som er knyttet til en sak, evt. knytte flere til saken. Det 

kan bare være en som er ansvarlig, men flere kan være knyttet til saken som watchers. Disse skal 

også få mail dersom det skjer endringer i saken, f.eks. legges inn en kommentar eller saken settes til 

løst. 

Under Activity kan en følge med på aktiviteter på saken, for eksempelvil alle kommentarer til saken 

finnes under Comments 


