Nyhetsbrev DeDU
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Inledning

DeDUApp skola på Youtube!

Nyheter!
Snart blir det uppdatering av både DeDUWeb och
DeDUApp3. Uppdateringarna kommer inom två
veckor (så inga av nyheterna syns innan dess).

Vi har gjort lite korta utbildningsfilmer och lagt ut på
Youtube, ni hittar dem på denna länk (eller sök på
DeDUAPP Youtube)!

I DeDUApp3 så kommer många nyheter:
Liggande läge i hela appen när man kör med läsplatta,
en efterlängtad nyhet för er som kör med tangentbord
kopplade till er padda. Dessutom så kommer nu
möjligheten att lägga till material på ärenden
(fakturaunderlag). Det blir också möjligt att välja bland
tidigare tagna bilder när man vill bifoga bild, detta
gäller hela appen.
I DeDUWeb så kommer diverse nyheter i energi, PU,
kvittera FU (Tillsyn och Skötsel), användare mm. Läs
mer längre fram!

Användarträffar
Nu är det dags för användarträffar!
Kostnaden för träffen är 2 000 kr/deltagare.
Resa och ev. logi står ni för själva.
Användarträffarna är ett utmärkt tillfälle att lära er
mer om DeDU, se nyheter, påverka utvecklingen
samt umgås med kollegor i branschen!
Anmäl er med e-post till dedu@wspgroup.se
Anmäl er senast den 31 oktober (Gbg senare).

Stockholm
Träffen i Stockholm blir på WSP:s huvudkontor vid
Globen, Arenavägen 7, tisdag den 21 november.

Skellefteå
Träffen i Skellefteå blir på blir på Skellefteå Kraft
Arena, onsdag 29 november.

Göteborg
Träffen i Göteborg blir torsdag den 18 januari på
WSP kontor.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcHHA96lhb2gZkEyWhp9qb964d85gyKb

DeDUApp 3

Det kommer en uppdatering av DeDUApp3 kommer
inom ett par veckor. Exakt datum beror lite på när vi
får klart med Apple (Appstore).

Läsplattor – liggande läge
Använder du läsplattor tex iPad går nu alla fönster i
appen att köra med liggande läge!

Filter
Filtret har ibland orsakat en förvirring. Framförallt i
ärendehanteringen eftersom när man klickar på en
ärendetyp på startskärmen så ställs detta in automatiskt
och kan vara svårt att nollställa. Nu nollställs filtret när
man klickar på menyn.

Ärenden – Skapa
Närmaste lägenhet/lokal (eller på gatusidan närmaste
gatuadress).

Skapa ärende
För er som har krav på att ange om huvudnyckel får
användas så kommer detta nu att fungera även i appen.

Bifoga tidigare tagna bilder
Överallt där man tidigare kunde ta en bild i appen kan
man nu också välja bland tidigare tagna bilder.

www.dedu.se

Ärenden – Fakturaunderlagsrader
(material)

Dessutom finns det nu en möjlighet att filtrera FU
ärenden efter en viss Kategori.

Nu kommer funktionen för att lägga till material på
fakturaunderlag direkt i DeDUApp3. Välj material från
prislistan.

Energi – Uppdatera info i fält
Nu kan du redigera placering på mätaren direkt i
DeDUApp3. Det är också rättat en bugg med första
avläsning på en mätare.

DeDUWeb
Även DeDUWeb uppdateras under nästa vecka.

Fastighetsfönstret
En bugg vid upprättande av lägenhetskort som ibland
gjorde att lägenheten tappade storlek är åtgärdad.

FU (Tillsyn och Skötsel), lista

Filtrering på Kategori i FU
lista

FU (Tillsyn och Skötsel), kvittering via
länk
Vid kvittering av FU via en länk (entreprenörslänk) så
kan nu användaren ange mer uppgifter. Dessa används
som ”anmält av” vid ev skapande av ett ärende från
ordern.

Mer information visas om man för muspekaren över
ikonen på order i listan.

Myndighetsbesiktningar
Ifrån besiktningsobjektsfönstret finns nu en länk direkt
till senaste besiktning, klicka på ordernumret så öppnas
besiktningen.
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Planerat underhåll –välja år
Filtret för att välja år är utökat till 2099.

Områdesansvar
En bugg i koppling av ordinarie person i
Områdeskopplingar är nu åtgärdad.

Utbildning i nya Appen?
Vill ni få mer info eller utbildning?
- Kontakta er DeDU-projektledare eller
DeDU-*Supporten för att boka en utbildning!
* 010-722 68 00 eller dedu@wspgroup.se

Planerat underhåll –länk till ärende
När man skapat ärenden från PU så visas tidigare en
ikon för detta, ikonen är nu ersatt med ett
ordernummer istället.

Användare
Vid upplägg och ändring av användare och
behörighetsmallar så sker nu lite fler kontroller så att
en användare inte får en ologisk behörighet. Har tex en
användare inte behörighet till Region så måste denna
ha en förvald Region.

www.dedu.se

