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!
DENACODE NUDDIS

www.nuddis.nu!

Denacode AB!

!
DIGITALT NÄRVAROSYSTEM	

Systemet är centralstyrd från en
huvud-server och ändringar
uppdateras på varje enhet
automatiskt.	

Läsplattor används som gränssnitt
mot både personal, föräldrar och
barn.	

Vårdnadshavare rapporterar sen
ankomst via internet eller app på
telefonen/ läsplattan och kan sätta
planerad närvaro för sina barn.	

Närvaroanmälan görs av barn eller
föräldrarna genom att trycka på
barnets bild.	

Föräldrarna loggar in och sätta
schema direkt på plattan vid ingång
eller från telefon / platta / web
hemifrån.	

Personalen har tillgång till löpande
statistik om närvarande, kommande
och sjukanmälda barn för att se till
att dina barn får så hög kvalité som
möjligt.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Programmet finns gratis på iPad appstore. !
Sök efter: Nuddis App!
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Användning!

!
Närvaroanmälan sker på plattan i förskolans entré.!
Barnen för den aktuella dagen är presenterade i en lista efter när de väntas komma.!
För att anmäla närvaro trycker förälder eller barnet själv på sin bild och en gång till för att
bekräfta.!

!

Sjukrapporterade döljs de i listan, men syns för personalen på deras platta. Är de inte
anmäld men kommer ändå så finns det en knapp längst ner för att lägga till barnet.!

! Vid ankomst. Vilma nuddar in sig genom att “nudda” på sin bild. Hennes bild roteras då
! stilfullt in. Hon bekräftar genom att trycka igen och placeras då i boxen Närvarande. !
! När dagen är slut “nuddar” hon ut och hamnar då i boxen längst ner markerad som åkt.
!
!

“!

Nuddis underlättar vårt dagliga arbete. Det blir
både lättare och enklare att planera!!

!

Personal , avd. Kotten!

!
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För föräldrar!

!

Närvaroanmälan kan göras på plattan i förskolans entré via fliken “föräldrar” högst upp
eller via en läsplatta / mobiltelefon hemifrån. Samma app som finns på förskolan kan
föräldrarna ladda ner och jobba med hemifrån.!

!

På webben sker inloggning via användarnamn och epost.!
För att sätta tider klickar man och drar i kalendern på samma sätt som Google Calendar
eller iCal fungerar. Allt sparas automatiskt och det går snabbt dra upp tider. Veckan kan
kopieras framåt och mellan olika barn.!

!
!
!

!
!

Schemaläggning. Går fint göra på telefon, läsplatta.. !

!

!

.. eller via webben.
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För personal!

!

Via fliken personal kan de följa dagens närvaro, kommentarer som lämnat och ev.
avvikelser. Finns en graf som visar beläggningen över dagen. Sjukanmälda listas i separat
lista och kommunikationsgränsnitt finns för att skicka meddelande till föräldrar.!

!
!

Översikt via app. Graferna kan
hämtas för olika avdelningar och
dagar och antal timmar på varje barn.

Översikt via webb. Graferna kan
hämtas för olika avdelningar och
dagar.

!

Närvarande och frånvarande. Den
här visningen är mer utdragen än den
som sitter vid dörren för mer helhet.

Schemaläggning. Alla barn går att ta
fram och schemalägga med
föräldrarna

Sätta öppettider. Öppettiderna sätts
på samma sätt som andra scheman.
Klicka och drag.

Administration. Alla funktioner som
finns på plattan finns även på webben
för personalen att tillgå och jobba med.
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För administration / förvaltning!

!

Administrationen kan hantera allt som har med databas att göra. !
Enheter, Avdelningar, Användare och Barn. De kan snabbt gå in och ändra vid
support eller hämta ut en brandlistor på förfrågan. De kan även ta fram statistik
över en hel av en hel region och planera omfördelningar.!
Arbetstider och annan data går utmärkt att exportera och importera, samt koppla
ihop med andra system.!

!
!

Översikt Alla funktioner som finns för
övriga grupper kan nås av
administratörerna.

Ärendehantering. Inbygd
ärendehantering för rapporteringar från
avdelningarna.

Second line support. Personalen
är tänkt ta så mycket frågor som
möjligt så administrationen kan
fokusera på stuktur och analys.

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

“!

Vi använder Nuddis hela tiden! Det är snabbt att se
vilka barn som är närvarande och deras
vistelsetider, vilka som är lediga eller sjuka och hur
barnantalet ser ut några dagar framöver.!

!

Personal, avd. Blåbäret
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Ytterligare specifikation:!
!
•

Varje platta kan ställas in valfri målgruppen. (personal, förälder, barn)!

•

Stöd för flera språk.!

•

Flera avdelningar kan visas på incheckningen, barnen namn visas då i olika
färger beroende på avdelning de tillhör.!
SMS finns att koppla in vid önskemål. (tillkommer trafik kostnad)!
Inträffar störningar på internet så går incheckningen bra att göra. En varning
kommer upp som informerar om avbrottet och när internet är tillbaka så går
alla ändringar iväg.!
Inbygd export till excel för avancerad analys.!
iPad och iOS är slutna operativsystem med lång batteritid, vilket betyder
stabil drift och pålitlig klient. Traffiken går krypterad med lika hög säkerhet
(samma som banker använder). Backuper går löpande.!
Enkel installation: en platta och en hållare är allt som behövs.!

•
•

•
•

•

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

För mer info kontakta:!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
!
!
!

Fredrik Lindmark! !
Projektansvarig!
!
073-0242237 !!
!

“!

!
!
!

Sive Lindmark!!
Försäljning! !
070-363 07 84!!

!
!

!

Nuddis underlättar vårt dagliga arbete.
Det blir både lättare och enklare att
planera!!

!

Vi slipper administrativt arbete och får
mer tid över till barnen!

!

Chef, avd. Kotten!

!
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