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Inledning

DeDUapp 3.0

Användarträffarna närmar sig! Ta chansen att träffa

kollegor i branschen, utbyta erfarenheter och lära
er mer om DeDU! En stor del av tyngdpunkten på
träffarna kommer att vara den nya DeDUappen!
Betatestningen av kvittera ärenden i appen närmar sig
sitt slut. Vi kommer att lägga ut en ny version till våra
testanvändare i slutet av denna vecka, inom någon
vecka till lägger vi ut ”DeDUApp 3” på ”Appstore”
och ”Google play” till alla användare.

WSP DeDU utökar på Västkusten!
Vi har 19/9 anställt en ny projektledare
i Göteborg, Monica Hessman. Monica
har en bred bakgrund inom
fastighetsbranschen där hon närmast
kommer från en tjänst som projektledare och
systemansvarig på Higab.

Den nya DeDU-appen, börjar närma sig en första
version. Vi kommer att lansera den under ett eget
namn, ”DeDU 3.0”. Detta för att ni skall kunna
installera den nya appen parallellt med den gamla.
Vi släpper snart den sista versionen till testanvändarna.

Kvittera ärenden

Användarträffar
Nu är det dags för 2016 års användarträffar!
Kostnaden för träffen är 1 800 kr/deltagare.
Resa och ev. logi står Ni för själva.
Som vanligt delar vi in oss i olika grupper efter
intresse (t.ex. Kundtjänst, Energi, Planerat
underhåll m.m.).
Anmäl er med e-post till dedu@wspgroup.se
Anmäl er senast den 31 oktober.

Ärendelistan visar nu
även information ang
personbokning

Luleå
Träffen i Luleå blir på Kulturens hus onsdagen den 16
november.

Stockholm
Träffen i Stockholm blir på WSP:s huvudkontor vid
Globen, Arenavägen 7, onsdagen den 30 november.

Göteborg
Träffen i Göteborg blir på WSP:s Göteborgskontor,
Ullevigatan 17, torsdagen 24 november.

www.dedu.se

Vald entreprenör visas
på ärenden, rätt mail
skickas när ärendet
sparas. Ärendetypen
byts automatiskt.

Finns entreprenader med
garantitider på så listas
dessa nu i kvittera
ärenden

Vad har vi kvar att fixa i appen?
När det gäller kvittera ärenden återstår följande
funktionaliteter:

Rätt entreprenör väljs

-

Personbokning (filtrering)
Ramavtalsbeställning
Fakturaunderlag
Div. synpunkter från testpersonerna

När det gäller de övriga modulerna, Kvittera FU
(tillsyn och skötsel), Mätaravläsningar och Registrera
ärenden, så pågår utvecklingsarbetet för fullt. De
kommer dock inte att vara med på den första skarpa
versionen som vi släpper till alla.

Vill ni få mer info eller utbildning?
- Kontakta er DeDU-projektledare eller
DeDU-*Supporten!

* 010-722 68 00 eller dedu@wspgroup.se
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