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Introduktion
Dette dokument er en brugervejledning til DOtAB app’en, udviklet i projektet DOtAB (DriftsOptimering til
Almene Boliger med Smartphone/Tablet). Brugervejledning tager udgangspunkt i app version 1.0.6.
Dokumentet er udfærdiget af NTI CADcenter A/S.
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Start og opsætning af DOtAB
Opstartsbillede
Når app’en startes vises følgende opstartsbillede indtil app’en er klar til brugerinput.
Vent venligst.
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Infoside
Første gang app’en startes vises følgende infoside. Tryk på knappen Indstillinger.
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Indstillinger
Øverst ses detaljer vedrørende app’en; navn, byg nummer, id betegnelse, samt version. Den vigtigste
detalje er app’ens version.
I rammen forbindelsesindstillinger angives url til Webservice adresse, Brugernavn og Password i
tekstfelterne. Nederst i rammen ses status for forbindelsen. Den lille knap med tandhjulsikonet
genopfrisker forbindelsesstatus.
I nederste ramme kan brugeren angive om der skal foretages automatisk synkronisering når enheden
tilsluttes strømkilde. For at automatisk synkronisering kan starte kræves det desuden at der er en
netværksforbindelse.
Når forbindelsesindstillinger er angivet og status er OK, skal brugeren trykke på knappen Start
Synkronisering for at manuelt igangsætte en synkronisering.
Når synkroniseringen er færdig trykkes på knappen log ind for at gå til log ind siden.
Nederst til højre findes knappen Admin. Denne navigation er password beskyttet og indeholder avanceret
funktioner til administration. Se afsnittet Avanceret i slutningen af denne brugervejledning.
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Brugssituation
Login
Først vælges bruger, derefter angives password. Til sidst trykkes på knappen log ind.
Det er desuden muligt at navigere til indstillinger, ved tryk på knappen nederst til højre.
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Oversigt/navigationsside (1)
Denne side gør det muligt for brugeren at navigere til en lokation, samt se en oversigt af oprettede sager og
ændrede bygningsdele.
Ved tryk på knappen Scan er det muligt at skanne en QR-kode med enhedens kamera. Hvis den skannede
kode er oprettet i systemet navigeres automatisk hertil.
Alternativt kan der trykkes på knappen Vælg, hvorved en liste af lokationer vil blive vist. Brugeren kan nu
vælge en lokation fra listen, hvorefter der navigeres hertil.
Brugeren kan logge ud ved brug af knappen nederst til venstre. Nederst til højre findes knappen
Synkroniser nu. Denne knap starter en manuel synkronisering, såfremt der er netværksforbindelse.
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Vælg bygningsdel
Denne side viser bygningsdele for den valgte lokation. Knappen Til oversigt navigerer tilbage til
oversigt/navigationssiden. Umiddelbart under knappen ses en ramme hvori den valgte lokation vises. I
dette tilfælde er lokationsnavnet ”Grønnegade 117 1 th”, og lokationsnummeret ”0144”.
Bygningsdelene for den valgte lokation er grupperet efter rum/område. En bygningsdel vælges ved trykke
på den i listen, hvorefter der navigeres til bygningsdelens informationsside.
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Bygningsdel information
Denne side viser information for den valgte bygningsdel, og giver desuden brugeren mulighed for at
opdatere/ændre denne information.
Knappen Til rum, navigere tilbage til siden med lister af bygningsdele grupperet efter rum/område. En ny
sag tilhørende den valgte bygningsdel oprettes med knappen Opret sag.
Den valgte lokation samt rum/område og bygningsdel ses i rammen under de øverste navigationsknapper.
Bygningsdelens information er inddelt i 4 kategorier. Disse er Billeder, Garanti, Type og Montør. Brugeren
kan skifte imellem disse ved at trykke fanebladene. Hvis brugeren foretager ændringer gemmes disse
automatisk, og bygningsdelen vil herefter være vist i på oversigtssiden som ændret.
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Beskrivelse af sag
Når en ny sag oprettes vises denne side. Det er her muligt at beskrive sagen. Knappen Fortryd sag
annullerer den aktuelle sag og navigere tilbage til bygningsdelens informationsside. Knappen Videre
anvendes når den aktuelle sag er beskrevet, hvorved der navigeres til siden afsluttende sags detaljer.
Den valgte lokation samt rum/område og bygningsdel ses i rammen under de øverste navigationsknapper.
En sag kan dokumenteres indenfor 3 forskellige kategorier; Billeder, Lyd og Tekst. Herunder er fanebladet
Billeder valgt. Nye billeder tages med enhedens kamera ved at trykke på kamera knappen, og et vist billede
slettes ved at trykke på slet knappen (det røde ikon med hvidt kryds). Såfremt der er flere billeder kan der
skiftes imellem disse ved brug af frem og tilbage knapperne.
Fanen Lyd, giver brugeren mulighed for at optage en lydbesked, høre det optagede, samt slette en optaget
lydbesked.
Fanen Tekst, giver brugeren mulighed for at indsætte en standard frase, samt manuelt skrive en tekst
besked (eller supplere standard frasen med yderligere tekst).
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Afsluttende sags detaljer
Denne side er den sidste i forbindelse med oprettelse af en sag. Knappen Tilbage skifter tilbage til siden
vedrørende beskrivelse af sagen. Knappen Opret afslutter den aktuelle sag, skifter til oversigtssiden og den
oprettede sag vises i listen på oversigtsiden.
Den valgte lokation samt rum/område og bygningsdel ses i rammen under de øverste navigationsknapper.
Leverandør & Estimeret pris
I Leverandørrammen vælges en Leverandør ud fra listen. Det er desuden muligt at angive om denne er
Kontaktet per telefon samt tilknytte en Bemærkning til leverandøren.
I rammen Estimeret pris kan brugeren angive et overslag på den forventede pris.
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Adgang
I denne ramme er det muligt at angive detaljer vedrørende Adgang, Tidspunkt samt Varighed.
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Beboer
I denne ramme kan brugeren angive Navn, Telefon og Email på beboeren af lokationen.
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Oversigt/navigationsside (2)
Herunder ses et eksempel på hvorledes Oversigtsiden vil se ud, efter en bruger har foretages ændringer i
bygningsdel information samt oprettet en sag, til bygningsdelen ”Køl/frys” i rummet ”3 køkken” på
lokationen ”Grønnegade 117 1 th”.
Når næste synkronisering finder sted vil disse blive kommunikeret til databasen. Herefter listerne igen vil
være tomme.
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Avanceret
Dette af beskriver avanceret funktioner i app’en. Det er funktioner der ikke vil være relevant for den typiske
bruger.

Admin adgang
Adgang til admin siden er tilgængelig ved hjælp af knappen Admin nederst til højre på indstillinger siden.
Der skal angives et password for komme ind på admin siden. Password er ”1945”.
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Admin side
På admin siden findes en række knapper, beskrevet enkeltvis herunder, samt en log.

Print Homedir: Udskriver recursivt app’ens filområde til log.
Print Localstorage: Udskriver persisterede indstillinger til log.
Clear Log: Sletter tekst i log.
Delete Files in Homedir: Sletter alle filer i app’ens filområde.
Drop DB Tables: Sletter alle tabeller i den lokale SQLite database.
Print DB Info: Udskriver information omkring den lokale databases tabeller.
Show Persisted Log: Udskriver forrige sessions log.
Reset Persisted Log: Nulstiller forrige sessions log.
Delete Items in Local Storage: Sletter persisterede indstillinger.
Print DB table ImageInfo: Udskriver tabellen ImageInfo til log.
Print DB table Locations: Udskriver tabellen Locations til log.

15

Henrik K. Grosen

