
Vinterman seminar 
Vinterman app’s 

 
Smartphones er en stor hjælp… 



Chauffør app’en 
SIDE 2 

Grundfunktioner: 
• Kan hente en aktivitetsliste 
• Kan skifte status og registrere  

saltforbrug 
• Kan samle gps-positioner op 
• Kan registrere sig ud fra en kode 

Når der anvendes lokationer: 
• Kan hente en lokationsliste 
• Kan skifte status på lokationer  

automatisk og manuelt 
• Information på lokationsniveau kan ses 



Typer af problemer 
SIDE 3 

System 

Bruger 
(uddannelse) 

Data 

Vinterman  
App 
App server 
Styresystem/telefon 
Dataforbindelse 
GPS antenne 

Megabruger 1 
Superbruger 4 
Driftsleder 25 
Vagt (formand) 15 
Timelønnet 150 
Underentreprenør 500 
 

Stamdata 
- Lokationer 
Udkaldsdata 
- Statusskifte 



Sæsonen 2015-16 
SIDE 4 

Den korte udgave: 
• To App-servere hjælpes nu ad 
• Version 1.19 har kørt siden starten af november 
• Der er fundet en række mindre fejl, som er rettet i 

testudgaver af app’en 
• Serversiden er justeret et par gange 
• HedeDanmark har fået en forsinket notifikation, der 

fik en kaotisk start 
• Belastningsproblemerne i januar drillede meget 
• Belastningsstatistikker tilføjet 



Statistik den 1. februar 
SIDE 5 



Hvem har brugt app’en? 
SIDE 6 

Bestyrer 2014-15 2015-16 Bestyrer 2014-15 2015-16

Vejdirektoratet 41 81 Syddjurs 71 77

København 2 9 Aarhus 54 74

Albertslund 16 11 Ringkøbing-Skjern 1 2

Hillerød - 32 Morsø - 37

Roskilde - 3 Thisted 36 67

Odsherred 24 35 Viborg - 60

Slagelse 2 - Frederikshavn - 81

Lolland - 1 Vesthimmerland - 5

Guldborgsund - 1 Læsø 7 10

Vordingborg - 32 Aalborg - 51

Odense 25 39 Hjørring - 55

Svendborg 16 20 HedeDanmark 359 557

Esbjerg 1 18 ISS - 110

Herning 12 20 Alle 667 1488

Godt 300 testture med 1-2 aktiviteter er fjernet 
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Nyt design på vej… 



Når app’en åbnes vises der en start-  

skærm. Denne startskærm vises, 

mens  indholdet i app’en indlæses 

Forside og evt. registrering 

Hvis brugeren ikke har aktiveret app’en,  

vil denne komme til en aktivitetsskærm.  

Her skal brugeren indtaste telefonnum-  

mer og aktiveringskode 



Efter startskærmen sendes brugeren til en oversigt over de kategorier, som der kan uploades billeder til. 

- Denne oversigt indeholder kategorierne: personer, udstyr, rekvisitioner, målestationer, kameraer og lokationer 

 

Der findes desuden en menu i øverste højre hjørne, hvor brugeren har mulighed for at ændre indstillinger i app’en. 

Kategorier 



Udstyr - Sortering 

Listen over udstyr vil først blive sorteret  

i alfabetisk rækkefølge. Men da dette  

kan give en vis uoverskuelighed, vil der  

være  mulighed for at søge i listen 

Ved at søge specifikt på et element, 

kan  man altså gå direkte til dette 



Under det enkelte element findes der  

en beskrivelse af upload-tidspunktet,  

billede(r) og eventuelle bemærkninger 

Udstyr - Billede 

Hvis der trykkes på det lille ”bly-  

ant”-ikon, så får brugeren mulighed for 

at redigere i visse elementer. Der er  

mulighed for ændring i bemærkning,  

samt for at erstatte eller slette billede(r)  

på siden. 



Ønsker brugeren at tilføje et billede til  

elementet, skal denne blot trykke på  

’+’-ikonet i øverste højre hjørne 

Udstyr - Billede upload 

Vælg et billede eller flere Tryk ’Færdig’ og så er det nye billede 

lagt  ind på elementet 



Chauffør app’en 
Angiv vurdering – gerne for hver person: 

Gruppe: ____ 

 

 

1 = Helst have, 6 = Bedst undvære

Rutekort m. lokationer i app'en

Optagelse af billeder på rute/lok

Håndtering af chauffør-skift

Mulighed for skift af opgave på lokation

Mulighed for skift af opgave på rute

Registrering af tid på værksted

Simpel/kompleks app (1=simpel, 6=kompleks)

Kommentarer: 

 



Freddy Knudsen 

fek@vd.dk 


