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Inledning

WSP DeDU utökar både i syd och i
nord!

I kväll sker en uppdatering av DeDUWeb till version
6.19 med ett större antal nyheter och buggfixar. Läs
mer längre fram i nyhetsbrevet.

Oscar Schwarcz är ny konsult hos oss i Umeå.

Vi vill på minna om användarträffarna,
anmälningstiden har egentligen gått ut men vi kan ta
emot några till i på träffarna i Göteborg och
Stockholm.

DeDUApp 3

Oscar har tidigare erfarenhet av VVS-projektering och
kommer närmast från en tjänst som VVS-projektör i
Karlstad. Oscar kommer främst att arbeta
med energiberäkningar, energikartläggningar och
miljöcertifieringar.
Jan Trygg är ny konsult hos oss i Malmö. Jan byter
tjänst internt inom WSP och har lång erfarenhet av
fastigheter. Jan kommer att jobba med
underhållsplanering, fastighetsstrategi samt analyser.

Användarträffar

När det gäller den nya DeDUappen, så ligger den inne
hos Apple för godkännande på Appstore. Vi vet inte
riktigt hur lång tid den processen tar, men hoppas att
det är klart inom en vecka. Självfallet så släpper vi
samtidigt appen även i Google Play för
Androidanvändarna.
När detta är klart så tar vi bort alla testanvändare och
de får istället ladda ner den riktiga appen.
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. Den första
versionen innehåller kvittera ärenden.
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.

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 snarast!

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

DeDUWeb
I kväll sker en uppdatering av DeDUWeb till version
6.19. Den innehåller ett antal förbättringar/buggfixar.
Här följder en lista på de viktigaste.

·

All filtrering av PU är åtgärdad.

Tillsyn och Skötsel (FU modulen)
·

·

·

·

Vid kvittering av FU där tid sätts till tomt fås
en varning. Kunde orsaka att order inte blev
kvitterad tidigare.
Skapande av ärende från ett FU fungerar nu
när statusen är satt till att inte kvittera FU
orden och samtidigt skapa ett ärende.
Bättre hantering vid kvittering av FU via länk
(mer meddelanden till användare om denna
glömt att ange
t ex signatur).
Vid skapande av ärenden från FU via länk så
får nu ärendet samma utförare som FU ordern
har.

Välj i listboxar för
att filtrera bland
underhållsåtgärder.

·

·

En PU del som inte intervallet endast en gång
(eller manuell planering) går nu att ändra även
om den är kvitterad.
Ett fel att efter kopiering av så visades inte
filtren korrekt är åtgärdat.

Nyckelmodulen
·

I modulen nycklar fungerar filtret för att enbart
visa fastigheter/byggnader med nycklar.

Planerat Underhåll
·

Funktionen för att dölja trädet i PU är
åtgärdad.

Sökning av PU objekt i
trädet tar nu hänsyn till
filtret att inte visa PU
delar där antal är 0.
Klicka på
”Urvalsfältet”
för att följa
trädet.

Trädet döljs och
mer plats visas
för kolumnerna.
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·

Kalendern för PU visar nu summor för
planerat underhåll även i månads och
kvartalsläget.

Summering på
kvartalsnivå.

Fastighetsfönstret
·

Fastighet och byggnad går att lägga till via
Knapp och inte bara med hjälp av höger
musknapp. Detta för att underlätta arbete på
”padda”.

Lägg till nya
fastigheter och
byggnader.
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Besiktningar
·

Besiktningskalendern har fått utökad
funktionalitet med en listbox där man kan välja
olika typer av datum.

Besiktningar visar nu det planerade besiktningsdatumet
i kvitteringsfönstret.

Med detta val
visas ikonerna
där besiktningen
är planerad att
göras

Visar det datum
besiktningen är
planerade att
göras.

Med detta val
visas ikonerna
där besiktningen
utfördes

Ärenden - fakturaunderlag
Information i fakturaunderlags fönstret visar mer info
från fastighetsfönstret.

Ärenden –Uppföljning
Uppföljning vid kvittering går ut att sätta som ett
obligatoriskt fält.
Med detta val visas de
blå ikonerna på det
datum när
ombesiktningen senast
skall utföras.

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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