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 Organizer Webmap 

 Organizer Webmap  är en modul för olika mobila enheter.  Organizer Webmap kräver inte 
 några installerade applikationer, utan visar arbetsuppgifter, kartor och nätinformation 
 tydligt och lättbegripligt i enhetens webbläsare. Modulen stöttar både för enklare ärenden 
 och för avancerade deluppgifter i större uppdrag. I väl sammansatta flöden visas samspelet 
 mellan kontorets arbetsstyrning och mobila enheterna. Arbetsuppgifter, genomföranden 
 och återrapportering, för att nämna några, sker helt integrerat via Organizers datalager. 

 Funktioner 

 ●  Överblicka  arbetsuppgifter direkt i mobila enheter. 

 ●  Utföra arbete med stöd av kartan. 

 ●  Uppdatera dokumentation i fält. 

 ●  Fullt integrerat med Organizer. 

 Fördelar 

 För den enskilde: 

 ●  Att-göra listan i mobilenheten. 

 ●  Ha all information för uppdrag enkelt tillgänglig. 

 ●  Direkt återrapportering och kommunikation med kontoret. 

 För projektledning och organisation: 

 ●  Direkt förmedling av tilldelat arbete. 

 ●  Lätt att följa upp framdrift i pågående jobb. 

 ●  Enkelt att kommunicera vid eventuella ändringar och justeringar. 
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 Via olika aktiviteter och beslutspunkter kommunicerar Organizer Webmap med de 
 respektive uppdragen i Organizer. Interna och externa resurser får på så sätt en överblick 
 över de olika arbetsuppgifterna. Fälttekniker ser och interagerar med arbetsuppgifter direkt i 
 den valda mobila enheten, i vilken information som checklistor och dokument finns 
 tillgängliga. 

 Fälttekniker kan redigera information relaterad till olika arbetsuppgifter, samt uppdatera 
 nätdokumentation.  Vilka data som får redigeras styrs  på organisations- och användarnivå. 
 Organizer Webmap är ett effektivt verktyg för att till exempel involvera externa 
 entreprenörer i en integrerad arbetsprocess, i vilken begränsad uppdragsinformation ska 
 vara tillgänglig. Det finns också möjlighet för fälttekniker att placera ut tillfällig grafik som 
 tillhör uppdraget. På så sätt går det att illustrera vad som utförts i fält, vilket med fördel kan 
 användas i slutdokumentation. 
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 Bilder och dokument kan läggas till från både fältklienten och kontorsklienten. Dessutom 
 kan meddelanden skickas mellan fält- och kontorsklienten. All kommunikation, samt övriga 
 uppdragsdata, sparas och är tillgänglig för pågående samt avslutade uppdrag. I Organizer 
 Webmap finns funktioner för att kontinuerligt rapportera om hur ett uppdrag framskrider. 
 Arbetsledningen kan successivt bevaka och följa upp hur mer omfattande arbetsmoment 
 färdigställs. Från Organizer Webmap kan också nya uppdrag registreras direkt i fält. Dessa 
 behandlas sömlöst i Organizer. 
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 Systemkrav 

 Produkter 

 Minst en av: 

 ●  dpCom 
 ●  dpPower 
 ●  dpHeating 
 ●  dpGas 
 ●  dpWater 

 Moduler 
 ●  Organizer 

 Mobilklient 

 ●  dpWebmap 
 ●  Organizer Webmap 

 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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