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Inledning

DeDUApp 3

Dags att byta app!
Den gamla DeDUAppen sjunger på sista versen och
det börjar bli dags att ladda hem DeDUApp 3 istället.
Den gamla appen kommer nämligen inte att stödja det
nya operativet till Iphone (iOS11).

Startsidan
Ny design på startsida, bland annat så är det lite
tydligare vilken profil som man har aktiv.

I veckan lägger vi ut en ny version i både Appstore och
Google Play. Appen får nu stöd för FU (Tillsyn och
skötsel)!

Ny DeDU konsult i Göteborg
Vi hälsar Anders Robertsson välkommen till WSP
DeDU i Göteborg! Anders kommer att arbeta som
DeDU-konsult på västra och södra delen av vårt land.
Anders är utbildad Energispecialist.

Välj aktiv profil, profilerna har också en ”avatar”
som tas ifrån personens bild i DeDUWeb.

DeDUApp skola på Youtube!
Vi har gjort lite korta utbildningsfilmer och lagt ut på
Youtube, ni hittar dem på denna länk!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcHHA96lhb2gZkEyWhp9qb964d85gyKb

---

----

Väljer Egon att aktivera Frippes profil så syns det
tydligt

DeDUApp 3 FU – Tillsyn och Skötsel
Nu kommer möjligheten att arbeta med förebyggande
underhåll i DeDUApp 3.

Klicka på tratten för att
tex filtrera fram alla FU
på en viss fastighet.
Klicka i menyn på Förebyggande underhåll eller direkt
på startsida på raden över dina FU ordrar.

Lista på dina ej utförda
FU ordrar visas, du kan
filtrera, sortera listan
efter dina behov.

www.dedu.se

Du kan bläddra mellan
dina ordrar genom att
swipa åt sidan.

Klicka på ”Allt utfört”
för att godkänna alla
underhållspunkter.

Vissa underhållspunkter
kräver att ett värde
anges, detta skall vara i
siffror.

Klicka på ”Utfört” för
att boka av en enskild
punkt.

Ange eventuell Notering

Vill du ha en annan status en
Utfört väljer du detta här.

Klicka på ”Spara
ändringar” längst ned
på sidan när du är klar.
Ordern kommer att bli
grön (om alla punkter
är klara) och ni kan
swipa till nästa order.

www.dedu.se

DeDUApp 3 Ärende

Texten på ärendet från FU skapas
automatiskt utifrån hur du
rapporterade av underhållspunkten.
Du kan även skapa ärenden. Detta
antingen genom att den status du
väljer automatiskt klicka i denna
knapp eller att du själv väljer att ett
ärende ska skapas

Genom att klicka på Historik får du
reda på de status från de senaste
besöken på aktuell underhållspunkt

Kategorisering av ärendet sker när
man avslutar det.

DeDUApp 3 Skapa Ärende
Det är rättat en liten bugg som gjorde att det såg ut
som att inte Kategori valdes rätt när ett ärende
skapades.

DeDUApp 3 Lägenhetsbesiktningar
Det är rättat ett antal mindre buggar.
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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