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dpWebmap   Offline     
dpWebmap   Offline    är   en   modul   för   arbete   i   fält,   även   där   internetuppkoppling   saknas.   

  

I   många   landsbygdsområden,   samt   i   viss   stadsmiljö,   saknas   stabil   internetuppkoppling.   Det   
kan   till   exempel   vara   vid   arbeten   under   mark   eller   vid   elledningar   i   skogsområden.   Med   
dpWebmap   Offline   kan   fälttekniker   arbeta   i   Organizer   Webmap   och   Maintainer   Webmap   
även   när   internetuppkopplingen   är   instabil   eller   helt   saknas.   

  

  

dpWebmap   Offline   används   inte   som   backup   vid   storstörningar,   utan   är   utvecklad   för   
specifika   arbeten.   Detta   för   att   det   inte   är   möjligt   att   göra   all   data   tillgänglig   offline,   utan   
endast   den   nödvändiga   nätinformation   som   är   länkad   till   de   nedsparade   arbetena.   

Uppdatera   dokumentation   utan   internetuppkoppling  
Objekt   länkade   till   det   nedladdade   uppdraget   är   tillgängliga   för   att   se   och   redigera   offline.   
Med   denna   funktionalitet   går   det   till   exempel   att   patcha   i   dpCom,   eller   utföra   
kabelskåpsbyten   i   dpPower   -   förutsatt   att   de   berörda   objekten   är   länkade   till   uppdraget.   
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Funktioner   

● Spara   nödvändiga   arbeten   lokalt   online.   

●    Uppdatera   dokumentation   offline.  

● Synkronisera   ändringarna   när   systemet   är   online   igen.   



  

Utföra   underhållsprocesser   offline   
Tillagda   besiktningar   och   besiktningsamärkningar   kopplade   till   uppdragets   besiktningsrond   
går   att   se   och   redigera   offline.   Dessa   kräver   Maintainer   och   Maintainer   Webmap.   Det   är   
bland   annat   möjligt   att:   

● Lägga   till   nya   besiktningsanmärkningar.   
●    Fotografera   och   länka   till   anmärkningar.   
● Checka   av   besiktningens   checklistepunkter   (kräver   Maintainer   Advanced).   
● Klarmarkera   besiktningar.     
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Fördelar   

● Arbeta   utan   internetuppkoppling.   

● Se   och   redigera   nedladdad   nödvändig   information.   

● Synkronisera   ändringar   sömlöst   när   åter   online.   



  

Systemkrav   

Produkter   

Minst   en   av:   

● dpCom   
● dpPower   
● dpHeating   
● dpGas   
● dpWater   

 

Moduler   
● Organizer   
● Maintainer   (för   besiktningar)   

  

Mobilklient   

● dpWebmap   
● Organizer   Webmap   
● Maintainer   Webmap   (för   besiktningar)   

  

  

  

  

4   

Vill   du   veta   mer?   

Mejla    sales@digpro.se    och   boka   en   demo   med   en   av   våra   ingenjörer,   eller   läs   mer   på    digpro.com .   

Dokumentversion:   1.0   
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