Fieldo – handledning

Detta är en guide för FielDo hemsidan.
FielDo är inte bara ett arbetsorder system, utan också ett kommunikationsverktyg. Varje rapportering i appen
är synlig för både projektledaren och kunden. Och varje ändring i ett projekt av projektledaren är synlig i
appen för både arbetaren och kunden.
Innan vi börjar med guiden är det bra att veta huvudingredienserna i FielDo: Kunder, Leverantörer,
Arbetare/Anställda, och Projekt.

1Guide
Innan du kan skapa ett projekt och bemanna det till dina arbetare måste du lägga till en kund, som projekter
hör till, samt en arbetare att bemanna projektet till. Därför börjar vi med att lägga till en kund.

2Lägg till kund

1.

Gå till "Kunder"-fliken.

2.

Klicka på "Lägg till ny".

3.

Fyll i alla fält.

4.

Klicka på "Spara".

Klart. Du har nu lagt till en kund. Nu kan du gå vidare med att lägga till personal.

3Lägg till personal

1.

Gå till "Personal"-fliken.

2.

Klicka på "Lägg till ny"

3.

Fyll i alla fält

4.

Klicka på "Spara"

5.

Välj personens färdigheter via kategori.

6.

Kryssa i färdigheter.

7.

Klicka på "Spara"

8.
Personens konto är nu först inaktiverad. Aktivera kontot genom att klicka på den röda ringen så att
den blir grön.
Klart. Du har nu laggt till en person till din personallista.

4Lägg till projekt
Nu när du har lagt till en eller flera arbetare och kunder kan du skapa projekt åt kunder, samt bemanna
projekten med arbetarna. Alla bemannade arbetare får projektets detaljer i appen när de blir bemannade till
ett projekt.

1.

Gå till "Projekt"-fliken.

2.

Klicka på "Starta nytt projekt".

3.

Fyll i alla fält.
a) Välj kund.
b) Välj Enkelt läge eller Avancerat läge (Enkelt läge är för små projekt, t.ex ”Måla ett rum”, alla uppgifter
skapas automatiskt. Avancerat läge är för större projekt där flera uppgifter måste planeras, t.ex
”Måla ett hus”. Projektledaren skapar då uppgifterna manuellt)
c) Om du inte väljer ett start och slutdatum, finner du det nya projektet under ”Offert”. Alla projekt som
inte har ett datum angivet är i offert läge.

4.

Klicka på "Spara".

5.
Nu när du skapat projektet ser du via den röda circkeln till vänster om projektnamnet att det är
inaktivt. För att aktivera projektet måste du bemanna det. Klicka på "Bemanna projekt".

6.

Välj projekt och personal att bemanna projektet med.

7.

Klicka på "Spara"

Klart. Arbetaren är nu bemannad i projektet och får strax en notifikation med alla detaljer som behövs för att
göra jobbet.
Arbetaren loggar också kostnader, tid och resor via appen. Dessa kan ses genom att klicka här nedan på 1)
Detaljer och 2) på de tidsrapporter, resekostnader eller materialinköp.

Projektledaren kan också se var arbetarna befinner sig med hjälp av kartan (Obs: arbetarnas position
uppdateras endast när de skriver in ny information i appen).

Projektledaren kan också se arbetarnas kalendrar i ”Kalender”-fliken.

Tack för att ni använder FielDo

Har ni fler frågor, var vänlig kontakta oss via
support@fieldo.se

