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1. Introduktion
Denne specifikation beskriver et fremtidigt værktøj kaldet ”Digitale Driftsplaner” for fsb.
Kravspecifikationen er resultatet af en afklaringsproces der har fundet sted hos fsb. Under
afklaringsprocessen har der været inddraget både en projektgruppe og tre fokusgrupper.
Specifikationen indeholder:


Tekniske beskrivelser der beskriver, hvordan løsningen tænkes udformet og hvilke
teknologier der anbefales.



En række brugerhistorier der tager udgangspunkt i brugernes behov og beskriver ønsket
funktionalitet.



En prototype der viser hvorledes Intranettet tænkes udformet. Prototypen kan ses på dette
link http://rmj5sk.axshare.com/ (kode: fsbfsb)

Løsningen består af 3 website applikationer:
-

Ejendomsfunktionærer og driftsafdeling: Mobil website

-

Driftsafdeling (Sekretær, driftsleder), Webbaseret website

-

Administration, Webbaseret website

I det følgende beskrives alt dette som krav.
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2. Løsningens integrationspunkter

Active Directory Federation Services
Alle løsningerne benytter Active Directory Federation Services til brugerstyring. Løsningen
benytter følgende felter fra Active Directory:
-

Navn (fornavn, efternavn)

-

Titel

-

E-mail

-

Telefon

-

Medarbejder foto

-

Rolle (Administration, Driftsafdeling eller Ejendomsfunktionær).

-

Bolig afdelinger

Ens rolle i ADFS bestemmer hvilke dele af løsningen man har adgang til (Ejendomsfunktionær,
Driftsafdeling eller Administration).
fsb leverer MS-SQL data-view der kan vise:
-

Hvilke bolig afdelinger hører til hvilke Driftsafdelinger

-

Hvilke bolig afdelinger har en ADFS bruger adgang til.

Man kan som Driftsleder eller Ejendomsfunktionær godt være tilknyttet to Driftsafdelinger, i så
fald vil man skulle vælge hvilket Driftsafdeling man vil se (se nedenstående liste der kommer
såfremt man har tilknyttet mere end ét Driftsafdeling).
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Administration kan se alle Bolig afdelinger uafhængigt af hvilke Driftsafdeling de tilhører
(Administration vælger ikke Driftsafdeling)
Der antages at fsb i forbindelsen med implementering leverer dokumentation for de felter og
metoder, der kan anvendes og sikrer at Active Directory Federation Services er tilgængeligt for
udvikling, både til test og senere produktion.

Indlæsning af boligdata
Løsningen benytter boligdata i den forstand, at man ud fra et lejenummer kan se adresse og
beboer. Alt dette indlæses via et dagligt job ind i løsningen til en tabel, der indeholder alle
boligdata. Eksisterende boligdata overskrives (f.eks. ved skift af lejer, tilføjelse af ny bolig). Der
antages at der på hvert sæt af boligdata er en unik ID på Bolig afdeling. Fjernes en bolig er den
ikke længere tilgængelig fra løsningen, men eksisterer stadig markeret som slettet / ikke aktiv i
tabellen.

Indlæsning af bolig afdelinger
Der er i dag ca. 70 Bolig afdelinger. Disse vedligeholdes på samme måde som boligdata ved et
dagligt job, der indlæser disse til en tabel i løsningen. Der antages at der på hver Bolig afdeling
er et felt der fortæller, hvilket Driftsafdeling afdelingen tilhører. Tilføjes der nye Bolig afdelinger
bliver de tilgængelige, fjernes der Bolig afdelinger bliver de skjult fra interface (men eksisterer
stadig historisk i tabel, markeret som slettet / ikke aktiv)
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Indlæsning af Driftsafdelinger
Driftsafdelinger administrerer en eller flere bolig afdelinger.

3. Centrale features på tværs af platforme

Roller

Der findes nedenstående Roller i systemet:
-

Administration. Har kun adgang til Administrations Website applikation.

-

Driftsafdeling (Driftleder og Sekretær). Har adgang til Driftsafdeling Website applikation og
Mobil Website (med samme rettigheder som Ejendomsfunktionær).

-

Ejendomsfunktionær har kun adgang til det Mobile Website.

Opgave typer
Der findes tre grundlæggende sags typer.
-

Driftsopgaver oprettet af Administrationen (Planlagte)

-

Driftsopgaver oprettet af Driftsafdelingen (Efterbehov)

-

Beboerservice opgaver (BS)

De tre typer opgaver har forskellige funktioner, da de varetager forskellige opgave typer.
Udover sags typer er det muligt at lægge en aktivitet (møde m.m.) ind i kalenderen.
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Sagsnumre på opgaver
Alle sagsnumre har en fortløbende auto-ID. Herudover kan der tilføjes en område kode, der
kommer fra driftsplanen og fortæller, hvilken opgave type det er. For eksempel:
tk.heg = Hegn
Så koden vil være for eksempel: tk.heg-29202
For BS opgaver tilføjes bs som kode. Så her vil en ID være bs-29203 (bs- tilføjes til ID)
Den forreste kode ”tk.heg” på driftsopgaver ligges ind når opgaven oprettes, således at alle
fremtidig opgaver relateret med denne opgave type har samme prefix.

Opgave status
En opgave kan have forskellig status. Den kan som udgangspunkt have følgende:
-

Ikke tildelt på Driftsafdeling Website applikation.

-

Tildelt til medarbejder eller gruppe af medarbejder tilgængelig på Mobil Website på ”Mine
opgaver” og Driftsafdeling Website applikation uge oversigt.

-

Placeret under ”åbne opgaver" på Mobil Website og Driftsafdeling Website applikation uge
oversigt.

-

Opgave i gang tilgængelig på Mobil Website og Driftsafdeling Website applikation.

-

Opgave på pause tilgængelig på Mobil Website og Driftsafdeling Website applikation.

-

Opgave afvist (med årsag) og sendt tilbage til Driftsafdeling Website applikation.
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Data og historik på medarbejdere
Selvom medarbejder data kommer fra Active Directory, skal brugerdata gemmes direkte i
løsningen, så man historisk set kan se, hvem der har kommenteret på en sag eller foretaget sig
andet i systemet. Disse brugerdata slettes aldrig, men brugere der ikke er tilgængelig i Active
Directory kan ikke logge ind og bruge systemet (men de kan godt stå som historisk at have
kommenteret en vejledning eller lignende).

Historik på sager
På alle sager gemmes fuld historik i databasen. Også omkring hvem der har ændret og hvornår.
Dvs. i stedet for at opdatere data laves der en ny datarække ved ændringer. I version 1 kan der i
interface ikke ses, hvem der har ændret hvornår på sager, men bliver der et behov for dette på et
senere tidspunkt vil dataet være tilgængelig.

Data og historik på vejledninger
På alle vejledninger gemmes fuld historik i databasen. Både omkring hvem der har ændret data,
og hvad der er blevet ændret. Dvs. i stedet for at opdatere data laves der en ny datarække ved
ændringer. På denne måde kan man i interface gå tilbage til tidligere versioner af en vejledning.
Dette gælder ikke kun tekst, men også billeder og videoer der tilhører vejledningen gemmes på
samme måde.

Data og historik på dokumenter
Alle dokumenter gemmes i filsystem med reference til database. Alt historik gemmes i databasen
således at hvis et dokument slettes, markeres det blot som slettet men er stadig fysisk gemt i
filsystemet. Således kan data aldrig forsvinde ved et uheld.
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4. Ejendomsfunktionærer (og Driftsafdeling), Mobil Website
Det mobile website er tænkt som et centralt værktøj i Ejendomsfunktionærernes hverdag. Da
mange Bolig afdelinger også har et Driftsafdeling, der deltager aktivt i opgaverne har
Driftsafdelingen også mulighed for at anvende mobil websitet selvom Driftsafdelingen er
sekundær bruger. Der er ikke nogen funktionel differentiering mellem de to rollers adgang til
mobil websitet.
En mobil prototype kan ses her: http://rmj5sk.axshare.com/#p=mobil_demo (kode: fsbfsb)
I de følgende sektioner vil de forskellige områder af mobil websitet blive beskrevet.

Login
Kort beskrivelse
Login fungerer via Active Directory Federation Services som på alle øvrige
applikationer.
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Mine opgaver
Kort beskrivelse
”Mine opgaver” kan ses i prototype og fungerer som startside, når Mobil
websitet starter op. ”Mine opgaver” har en central liste af alle opgaver, der
er tildelt ens brugerprofil sorteret i forhold til, hvornår opgaven skal være
udført.

Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Som

Vil jeg under ”Mine opgaver” kunne se

Så jeg kan se alle

Ejendomsfunktionær

alle opgaver, der er tildelt mig altid

mine opgaver og

eller Driftsafdeling

sorteret på aktualitets tidspunkt

deres prioritering.

Som

Vil jeg ved at kunne klikke på en

Så jeg kan se detaljer

Ejendomsfunktionær

opgave, se detaljer omkring opgaven

omkring opgaven.

eller Driftsafdeling

hvorfra opgaven kan startes.

Kommentar

Ejendomsfunktionær
eller Driftsafdeling
1.

2.

Åbne opgaver
Kort beskrivelse
Åbne opgaver kan ses i prototype. Åbne opgaver er opgaver som ikke er
tildelt nogen bestemt medarbejder. For at kunne se opgaverne skal de dog
passe med kriterierne: Gruppe og Bolig afdeling.
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Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Som

Vil jeg under ”Åbne opgaver”

Så jeg selv kan dele

Ejendomsfunktionær

kunne se alle åbne opgaver, der

opgaver mellem mine

eller Driftsafdeling

er lagt ind og passer til min profil

kollegaer og mig selv.

Kommentar

Ejendomsfunktionær
eller Driftsafdeling
3.

(Gruppe og Bolig afdelinger)
4.

Som

Vil jeg kunne flytte en opgave fra

Så jeg kan tage de

Hvis to

Ejendomsfunktionær

Åbne opgaver over til ”Mine

opgaver jeg ønsker og

Ejendomsfunktionærer skal

eller Driftsafdeling

opgaver”, hvorefter den vil

andre kan se, at jeg er i

dele en opgave er det en

forsvinde fra listen af åbne

gang med dem.

forudsætning at den tildeles

opgaver.

af Driftleder.

Andet
Kort beskrivelse
Som driftsafdeling eller ejendomsfunktionær vil jeg kunne se en
aktivitet på listen over ”Mine opgaver” i Mobil Websitet, hvis jeg er
tilføjet til aktiviteten af Driftsafdelingen fra deres website applikation.
Men jeg vil ikke skulle registrere tid på denne type opgave
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Driftsopgave
Kort beskrivelse
En Driftsopgave startes ved at klikke ind på den. Her kan opgaven enten:


Startes



Afvises med årsag (Sendes tilbage til Driftsafdeling). Årsagslisten er
specifik for Driftsopgaver (BS-Opgaver har andre værdier).



Flyttes tilbage til ”Åbne opgaver”, den vil i på Åbne opgaver gå
tilbage til den gruppe hvorfra den blev tildelt.

Når en driftsopgave er startet, kan den pauses. Når opgaven er færdig eller
afvises kan tid justeres. Der kan tilføjes kommentar og eventuelt billeder på
en opgave der kommer til Driftsafdelingens oversigt.
På Driftsopgaver kan der ses vejledninger og dokumenter, der er tilføjet af
Driftslederen eller Administrationen. Som Ejendomsfunktionær kan man
skrive en kommentar til en vejledning, hvis man har rettelser hertil.

Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Som

Vil jeg kunne Starte, Pause eller

Så jeg kan styre

Ejendomsfunktionær

Afvise en Driftsopgave

hvilke opgaver jeg

Kommentar

Ejendomsfunktionær
eller Driftsafdeling
5.

eller Driftsafdeling

laver og melde dette
tilbage til
Driftsafdelingen

6.

Som

Vil jeg kunne flytte en

Så jeg kan aftale med

Bemærk her at opgaven kun vil

Ejendomsfunktionær

Driftsopgave tilbage til Åbne

en kollega at han

være tilgængelig for den gruppe

eller Driftsafdeling

Listen.

tager opgaven i

hvorfra medarbejderen

stedet for mig og selv

oprindeligt er valgt ud fra (f.eks

flytte den.

”VVS”).
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7.

Som

Vil jeg kunne se en vejledning

Så jeg kan forstå

For at få en ensartet

Ejendomsfunktionær

om hvordan jeg registrerer tid

hvilken tid der skal

tidsregistrering i hele

registreres og

organisationen.

eller Driftsafdeling

hvordan det virker.
8.

Som

Vil jeg kunne registrere

Så jeg kan fortælle

Ejendomsfunktionær

tidsforbrug på en fuldført eller

Driftsafdelingen, om

eller Driftsafdeling

afvist opgave og tilføje

udfordringer og

kommentar og billeder

beskrive dette bedst
muligt.

9.

Som

Vil jeg kunne se vejledninger og

Så jeg kan få en

Ejendomsfunktionær

dokumenter der vedrører en

bedre forståelse af

eller Driftsafdeling

Driftsopgave, samt hvornår

opgaven.

materialet sidst er blevet ændret.
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Beboer Service opgave (BS opgave)
Kort beskrivelse
En BS-Opgave startes ved at klikke ind på den. Her kan opgaven enten:


Startes



Afvises med årsag (Sendes tilbage til Driftsafdeling). Årsagslisten er
specifik for BS-Opgaver (Driftsopgaver har andre værdier).



Flyttes tilbage til ”Åbne opgaver”, den vil i på Åbne opgaver gå
tilbage til den gruppe hvorfra den blev tildelt.

Når en BS-Opgave er startet, kan den pauses. Når opgaven er færdig eller
afvises kan tid justeres. Der kan tilføjes kommentar og eventuelt billeder på
en opgave der kommer til Driftsafdelingens oversigt.
På en BS-Opgave kan ses tidligere opgaver lavet på adressen som historisk
oversigt. Man kan på denne oversigt også se om der er skiftet beboer på
adressen.

Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Som

Vil jeg kunne Starte, Pause,

Så jeg kan styre

Ejendomsfunktionær

Afvise en BS-opgave

hvilke opgaver jeg

Kommentar

Ejendomsfunktionær
eller Driftsafdeling
10.

eller Driftsafdeling

laver og melde dette
tilbage til
Driftskontoret

11.

Som

Vil jeg kunne flytte en BS-

Så jeg kan aftale med

Bemærk her at opgaven kun

Ejendomsfunktionær

opgave tilbage til Åbne Listen

en kollega at han

vil være tilgængelig for den

tager opgaven i

gruppe hvorfra medarbejderen

eller Driftsafdeling
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12.

hvis jeg selv har taget den

stedet for mig og selv

oprindeligt er valgt ud fra (f.eks

derfra.

flytte den.

”VVS”).

Som

Vil jeg kunne se en vejledning

Så jeg kan forstå

For at få en ensartet

Ejendomsfunktionær

om hvordan jeg registrerer tid

hvilken tid der skal

tidsregistrering i hele

registreres og

organisationen.

eller Driftsafdeling

hvordan det virker.
13.

Som

Vil jeg kunne registrere

Så jeg kan fortælle

Ejendomsfunktionær

tidsforbrug på en fuldført eller

Driftsafdelingen om

eller Driftsafdeling

afvist opgave og tilføje

udfordringer og

kommentar og billeder

beskrive dette bedst
muligt.

14.

Som

Vil jeg kunne se tidligere BS-

Så jeg kan se om der

Ejendomsfunktionær

opgaver udført på adressen.

er nogle historiske

eller Driftsafdeling

informationer der er
relevante.

Opret opgave fra mobil website
Kort beskrivelse
Man kan fra Mobil website oprette Driftsopgaver og BS-opgaver. De laves
så de kan udfyldes med simple stamdata, med mulighed for at tilføje flere.
Man kan vælge om opgaven skal gives til en selv eller tilbage til
Driftsafdeling.
Bemærk, det bør afklares, hvad der minimum skal udfyldes af felter før
opgave kan igangsættes fra Mobil website (muligvis er overskrift ikke
tilstrækkeligt)
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Oversigtskort
Kort beskrivelse
På oversigtskortet kan ses alle opgaver der ligger på ”Mine opgaver”: Når
man klikker på en opgave vil man kunne se opgave detaljer. BS opgaver og
Driftsopgaver vil have forskellig farve.
Man vil også kunne se sin egen position på kortet, hvis lokations detektion
ikke er slået fra i browserens og telefonens indstillinger

Indstillinger
Kort beskrivelse
Under mine indstillinger kan jeg sætte, hvilke indstillinger min Mobil website
skal have. Herudover kan jeg se følgende data der hentes fra Active
Directory (read only): Navn, Titel, Foto, Email, Telefon
Man kan her sætte indstillinger omkring notifikationer, e-mails og
skriftstørrelse.

Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Kommentar

Som

Vil jeg fra drop Down

Så jeg kan vælge

Default indstilling er 1 dag. Der kan vælges

Ejendomsfunktionær

liste vælge hvor

hvor langt ud i

op til 7 dage fra drop Down liste.

Ejendomsfunktionær
eller Driftsafdeling
15.

eller Driftsafdeling
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16.

mange opgaver jeg

fremtiden jeg vil se

vil se,

opgaver.

Som

Vil jeg kunne vælge

Så hvis jeg har

Ejendomsfunktionær

skriftstørrelse på

problemer med at

eller Driftsafdeling

mobilwebsite under

læse skriftstørrelse

Indstillinger.

kan jeg lave den

Default er mellem. Kan også sættes til stor.

større.
17.

4.9.1

Som

Vil jeg kunne se mine

Så jeg kan se at mine

Ejendomsfunktionær

stamdata: Navn, Titel,

stamdata er korrekte.

eller Driftsafdeling

Foto, E-mail, Telefon,

Read only data.

E-mail beskeder

Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Kommentar

Ejendomsfunktionær
eller Driftsafdeling
18.

Som

Vil jeg modtage en

Ejendomsfunktionær

SMS-besked, når der

eller Driftsafdeling

er en ny opgave, som
er tildelt mig.
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5. Driftsafdeling Website applikation og Administration Website
applikation
Der er to forskellige Website applikationer til henholdsvis Driftsafdeling (Driftsafdelinger og
Sekretærer) og Administrationen. Mange af funktionerne er dog de samme, så de vil her blive
beskrevet samlet og ud fra hver sidetype, vil der blive beskrevet, hvad der er forskel på hhv.
Driftsafdeling og Administration.

Driftplan (Administration)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=driftplan (Administration)

Driftsplanen viser en oversigt over alle planlagte Driftsopgaver for de kommende år.
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Fra toppen kan man vælge År og Bolig afdeling og opgaverne vises ud fra dette. Administration
har adgang til alle Bolig afdelinger.
Der kan fra Administrationens side opsættes Forslåede uger på planlagte opgaver (markeret
med Grå) som Driftsafdelingen så kan planlægge (markeret med Lilla) via deres Ugeplan. De
udførte opgaver bliver i årsoversigten Sort, mens ikke udførte opgaver bliver markeret med Rød.
Årsplanen arbejder altid ud fra at et år har 52 uger. År hvor der er 53 uger medtages uge 53 ikke
for at forsimple løsningen. Det vil derfor aldrig være muligt at planlægge arbejde til uge 53.
Bemærk: Opgaver der tilføjes af Driftsafdelingen som ikke planlagte men ”Gentagne” opgaver
(mere end én gang), kommer ind som en ekstra linje i oversigten (markeret med ”Hvid” i
prototype).
På oversigten kan man også se et mærkat NY hvis en vejledning er ændret inden for de sidste
14 dage.
Driftsplanens kategorier er inddelt og kategorierne er som udgangspunkt faste. Dvs. det er ikke
noget, fsb vil ændre normalt. Der vil dog måske på sigt være behov for at justere på
kategorierne, så opbygningen bør lægges som konfiguration eller databasebaseret, således at
hvis der skal ændres en kategori, kan det gøres uden at skulle ændre koden. Det vil dog ikke
være muligt fra interfacet at tilføje / redigere kategorier – men blot muligt at tilføje opgaver som
vist i prototypen. Hvis kategorier ændres må opgaver dog stadig have samme ID og statistik skal
stadig fungere, dog kan ændrede felter ikke tages med i overblik hvis den valgte tidsperiode
indeholder ændringer i strukturen. I dette tilfælde vises dette til brugeren i en advarselsboks,
således at dato intervallet passer indenfor samme kategori inddeling. Se også beskrivelse under
statistik.
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Som

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Vil jeg kunne tilføje en ny

Så jeg kan tilføje nye

driftsopgave til Driftsplanen

opgaver efter behov

Kommentar

Administration
19.

20.

21.

Som Administration

Som Administration

Som Administration

Vil jeg kunne redigere en

Så jeg løbende kan

driftsopgave fra siden

redigere og tilpasse

Driftsplanen

driftsplanen

Vil jeg kunne vedligeholde alle

Så jeg kan ændre

vejledninger (Globale og Bolig

vejledninger efter behov.

afdelingsspecikke) til en
driftsopgave
22.

Som Administration

Vil jeg kunne se brugernes

Så jeg kan tilpasse

Hvis jeg har skrevet den, vil

kommentar til vejledninger.

vejledninger med fejl eller

jeg modtage e-mail

optimere beskrivelser.

notifikation om, at der er en
ny kommentar.

23.

24.

Som Administration

Som Administration

Vil jeg kunne se alt historik på

Så jeg kan se hvilke

vejledninger.

ændringer, der er over tid.

Vil jeg kunne vedligeholde alle

Så jeg kan tilpasse

(Globale og Bolig

dokumenter efter behov og

afdelingsspecikke) dokumenter

tilføje nye når de kommer.

til en driftsopgave.

Tab ”Alle afdelinger”
Alle Afdelinger viser den samme tabel som i driftsplan, men i stedet for at tage udgangspunkt i
en liste med alle opgaver, viser den i stedet alle afdelinger med udgangspunkt i én opgave.
”Område”, ”Katagori” og ”Opgave type” ligger i stedet for som drop down liste hvorfra man kan
vælge hvilken opgave man vil tage udgangspunkt i.
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Opgave redigering for Administration
En opgave kan for Administration åbnes fra menuen ”Driftsplan”.
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For administratorer har vinduet 4 tabs, ”Opgave”, ”Vejledning”, ”Dokumenter” og ”Bolig
afdelinger”.

5.3.1

Tab ”Opgave” for Administration

Under tab ”Opgave” beskriver administrationen hvorledes de ønsker at opgaven skal udføres.

De udfylder følgende felter:
-

Opgave titel, Beskrivelse af opgaven.

-

Interval, hvad er det anbefalede interval for alle Bolig afdelinger der har opgaven angives
dette.
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o Hvis efter behov vælges vil opgaven kun kunne vælges fra Driftsleder på
ugeplanen under ”Opret Opgave” > ”Driftsopgave”. Den vil ikke automatisk komme
ind på ugeplanen. Der vælges her ikke indsættelsesdatoer.
o Hvis der vælges ”Bestemt antal gange årligt” skal der vælges hvilke uger opgaven
ligger på. Herudover hvor mange gange pr. uge opgaven skal udføres. Endeligt kan
der vælges om opgaven er påkrævet. I dette tilfælde indsættes den automatisk i
driftslederens kalender og kan ikke flyttes. Der kan herudover planlægges 10 år
frem.
-

Henvisning (dette genereres som en del af sagens unikke ID. F.eks. ”tk.heg-29202” her er
”tk-heg” fra dette felt. Jf. afnit ”3.3 Sagsnumre på opgaver”

-

”Vis opgaven i årsplan og for Driftsafdeling” (ja / nej). Bestemmer om opgaven skal skjules
fra oversigt.

5.3.2

Tab ”Vejledning” for Administration

Under vejledningen kan administration ændre både de generelle vejledninger til en opgave og de
Bolig afdelingsspecifikke vejledninger. Der kan ligeledes tilføjes videoer og billeder.
Hvis der kommer en kommentar ind på en beskrivelse kan alle i administrationen også se den
her.
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5.3.3

Tab ”Dokumenter” for Administration

Dokumenter er ligesom ”Vejledning” opdelt i den generelle beskrivelse, der kun kan
administreres af Administrationen, og så de afdelingsspecifikke, der også kan redigeres ude på
Driftsafdelingerne. Administrator kan på denne måde redigere alle dokumenter. Bemærk at alt
historik på dette gemmes.
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5.3.4

Tab ”Afdelinger” for Administration

Under en driftsopgaves ”Afdelinger” kan der vælges hvilke afdelinger der skal kunne se opgaven
i deres driftsplan. Hvis ikke en afdeling er tilkoblet vises vejledningen ikke på Driftsafdelingen
ligeledes fremgår disse opgaver som grå (ikke aktive) i oversigten på Årsplanen for
administration og vises ikke på Årsplanen for Driftsafdelingen.
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Ugeplan (Kun Driftsafdeling), Grid view
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=ugeplan__grid_

Ugeplanen er der hvor den kommende uge planlægges. Man kan her tilføje opgaver fra
Driftsplansopgaverne og tilføje dem til medarbejdere. Man kan som Driftsafdeling trække
opgaverne fra kolonnen ”Driftsplan opgaver” ind på oversigten.
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25.

Som Driftsafdeling

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Kommentar

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne se

Så jeg kan få et

Bemærk: Opgaver er altid Bolig

driftsopgaver for en Bolig

overblik over alle Drift

afdelingsspecifikke. Man kan ikke se

afdeling, gruppe eller en

og BS-opgaver.

opgaver på tværs af Bolig afdelinger.

bestemt medarbejder.
26.

Som Driftsafdeling

Vil jeg selv kunne

Så jeg har mest

planlægge dage hvor

muligt fleksibilitet i

Driftsopgaver ikke er

min planlægning.

påkrævede
27.

28.

Som Driftsafdeling

Som Driftsafdeling

Vil jeg på hver

Så jeg kan se om alle

medarbejder se

har opgaver og

hvorledes de er allokeret

hvordan fordelingen

pr. dag.

er.

Vil jeg kunne tildele en

Så jeg kan se hvem

Hvis en opgave deles med to medarbejde

opgave til en eller flere

der skal lave den.

deles estimatet i to. Hvis tid tager mere

medarbejdere.

end én dag deles det over flere dage,
dog ikke weekend.

29.

30.

31.

Som Driftsafdeling

Som Driftsafdeling

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne tildele en

Så jeg kan styre

weekend opgave til eller

arbejdstimer for

flere medarbejdere.

weekend også.

Vil jeg kunne oprette min

Så jeg kan oprette

Hvis en driftsopgave er en gentagen

egen Driftsopgave og

opgaver som

begivenhed kommer den automatisk ind i

tildele en eller flere

administrationen ikke

årsplanen.

medarbejdere.

har tænkt på.

Vil jeg kunne se status på

Så jeg kan få et

alle opgaver, se hvem

overblik over hvordan

den er tildelt og se om

det går.

der er kommet
kommentar tilbage på
opgaver.
32.

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne redigere

Så jeg kan justere for

Opgaver oprettet af Administrationen kan

kategori og beskrivelse

fejl og ændringer på

ikke ændres.

på Driftsopgaver som jeg

det jeg selv opretter.

selv har oprettet
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Opgave tildeling / redigering af Driftsafdeling for Driftsopgaver oprettet af
Administration
Opgaver fra driftsplanen der er oprettet af Administrationen kan tildeles medarbejdere og kun
dato felter kan redigeres på ”Opgave” tab (Driftsafdeling kan ikke ændre titel).
Under ”Vejledning” og ”Dokumenter” kan Driftsafdelingen ændre de afdelingsspecifikke felter.

Opgave tildeling / redigering af Driftsafdeling for Driftsopgaver oprettet af
Driftsafdeling
Driftsafdelingen kan oprette opgaver der:
-

Fra driftsplan der er oprettet som ”Driftsopgave efter behov” af administrationen.

-

Eller en egen oprettet driftsopgave som tildeles kategori ud fra dem der findes.
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Hvis ”Driftsopgave efter behov” vælges tages de vejledninger som administrationen har lavet
med over. På egne opgaver kan der ikke vises vejledninger, men der kan tilføjes beskrivelse,
dokumenter og billeder.

Såfremt opgaven af Driftsafdelingen bliver sat til at blive gentaget mere end én gang tilføjes den
automatisk til årsoversigten på Bolig afdelingen for Driftsledere og i Driftsplanen for
Administrationen under den valgte afdeling (i prototype er den vist som hvid med gentagelses
ikon).
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Opgave tildeling / redigering af Driftsafdeling for BS-Opgaver
BS-Opgaver har to tabs ”Opgave” og ”Historik op lejemål”. Alle felter kan redigeres af
Driftsafdelingen. Er der kommentar fra en Ejendomsfunktionær på en opgave vises denne under
opgaven. Historik på lejemål svarer til siden ”Historik” hvor det aktuelle bolig ID er valgt i
forvejen.

Bemærk: BS-Opgaver vises ikke i administrationens Driftsplan eller Driftsafdelingens årsoversigt.

Opgave tildeling / redigering af Driftsafdeling for aktiviteter (Andet)
Der kan fra Driftsafdelingen side oprettes aktiviteter kan der tilføjes dato, estimeret tid, deltagere,
titel, beskrivelse, adresse og eventuelt vedhæftede filer. Dette kunne for eksempel være et møde
hvor en Bolig afdeling skulle deltage 2 timer. Der timeregistreres ikke på denne type opgave med
den registrerede tid ligges automatisk på statistik / medarbejder.
Bemærk: Aktiviteter vises ikke i administrationens Driftsplan eller Driftsafdelingens årsoversigt.
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Ugeplan (Kun Driftsafdeling), liste
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=ugeplan__liste_
Ugeplanen som liste er ikke som sådan et planlægningsværktøj men anvendes til at få et bedre
overblik over opgaver inden for ugen. Man vil her også kunne filtrere på opgave status ”Aktuelle
opgaver”, ”Afsluttede opgaver” og ”Ikke afsluttede opgaver”.
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Medarbejdere (Kun Driftsafdeling)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=medarbejdere

Fra ”Medarbejdere” siden kan man som Driftsafdeling se alle medarbejdere, der er tilknyttet ens
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Bolig afdelinger. For hver medarbejder kan man tilføje fravær og årsag. De dage der er tilføjet
fravær, kan der ikke tildeles opgaver til medarbejderen.

33.

Som Driftsafdeling

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne tilføje

Så jeg kan se at

fraværstimer på én dag

medarbejderen ikke

eller en til flere dages

er tilgængelig

Kommentar

fravær.
34.

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne vælge

Så jeg kan se

fraværsårsag fra liste.

årsagen til
medarbejderens
fravær

35.

Som Driftsafdeling

Vil jeg automatisk få en

Så jeg bliver

Opgaver vil automatisk blive tilbageført til

pop-up med bekræftelse

opmærksom på at der

oversigt som ikke tildelt efter at det

på at opgaver vil blive

er opgaver der skal

bekræftes.

fjernet fra medarbejder,

tildeles.

hvis jeg fjerner en
medarbejder fra en dag,
hvor han/hun har
opgaver tilføjet.

Compent ApS, Slotsgade 2, 3th. DK-2200 KBH N | info@compent.dk | www.compent.dk | Tlf. 2750 5656

34

Grupper (Kun Driftsafdeling)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=grupper

Som Driftsafdeling har man adgang til en gruppe oversigts side. Her kan man tilføje og fjerne
medlemmer fra grupper. Man kan ligeledes også oprette og slette grupper. Grupperne anvendes
når man skal tilføje opgaver under Ugeplanen.

36.

Som Driftsafdeling

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Kommentar

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne slette og

Så jeg selv kan

Når jeg sletter en gruppe skal det

oprette grupper

organisere mine

bekræftes via pop-up validering.

medarbejdere på
tværs af Bolig
afdelinger og
faglighed.
37.

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne tilføje og

Så jeg kan bestemme

fjerne brugere fra grupper

hvem der tilhører
hvilke kategorier.

Compent ApS, Slotsgade 2, 3th. DK-2200 KBH N | info@compent.dk | www.compent.dk | Tlf. 2750 5656

35

Historik (Driftsafdeling og Administration)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=historik (Driftsafdeling)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=historik_1 (Administration)

På historik siden kan man som enten Driftsafdeling eller Administration slå en bolig op ud fra
bolignummer og se alle sager på den pågældende bolig (med forskellige beboere).

Statistik (Driftsafdeling og Administration)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=statistik (Driftsafdeling)
Prototype: http://rmj5sk.axshare.com/#p=statistik_1 (Administration)

Compent ApS, Slotsgade 2, 3th. DK-2200 KBH N | info@compent.dk | www.compent.dk | Tlf. 2750 5656

36

Statistikken er næsten den samme for Driftsafdeling og Administration. Den eneste forskel er at
Driftsafdeling kun kan vælge egne Bolig afdelinger, mens Administrationen kan vælge alle Bolig
afdelinger. Data vises ud fra hele datagrundlaget, og dette kan trækkes ud som CSV, hvor der er
detaljerede oplysninger med flere data (sagsnummer, beboeroplysninger, kommentar på
opgave).
Statistik vælges ud fra start og slutdato og ved at vælge om statistik skal vises i tal eller procent.
Hvis kategorier er ændret indenfor den valget statistik periode vises en advarselsboks der
fortæller at man ikke kan se statistik henover to forskellige kategorier på de grafer der benytter
sig af kategorier. På advarslen skrives datoen hvor kategorien er ændret (kun ved ændring af
opbygning. Navngivningsændring slår bare igennem for alle perioder).
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Som Driftsafdeling

Vil jeg (behov)...

Så jeg kan (værdi)...

Vil jeg kunne se statistik

Så jeg kan se

for alle Driftsfællesskaber

hvordan det går

Kommentar

og Administration
38.

39.

40.

41.

42.

Som Administration

Som Driftsafdeling

Vil jeg kunne se statistik

Så jeg kan se

for mit Driftsfællesskab

hvordan det går

Som Administration

Vil jeg kunne vælge et

Så jeg kan bestemme

og Driftsafdeling

interval (fra og til dato),

hvilke dage jeg

hvorfra jeg vil se

ønsker at inddrage i

statistisk oversigt

statistikken.

Som Administration

Vil jeg kunne vælge om

Så jeg kan se på data

og Driftsafdeling

jeg vil se statistik i

ud fra procenter eller i

procenter eller tal.

faktiske tal.

Som Administration

Vil jeg på alle statistik

Så jeg kan få en total

Bemærk: Driftsleder kun kan se egen

og Driftsafdeling

paneler have default

oversigt og kan til

Bolig afdeling (Bolig afdelinger),

”Alle” valgt fra drop Down

vælge en bestemt

Administration kan se alle.

liste. Specifik Bolig

Bolig afdeling.

afdeling kan vælges.
43.

Som Administration

Vil jeg kunne se panelet

Så jeg kan se hvor

og Driftsafdeling

”Fordeling vs. Drift”, hvor

der bruges mest tid

jeg kan se fordelingen i

på de to områder.

% mellem de to typer
opgaver.
44.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se

Data trækkes ud fra gennemførte

og Driftsafdeling

oversigt over

fordelingen af

driftsopgaver inden for den valgte

”Driftsopgave typer” og

tidsforbrug i timer.

periode.

se fordeling på
”Område”, ”Kategori” og
”Opgave type” angivet i
timer.
45.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se hvilke

og Driftsafdeling

oversigt over

typer

”Timeforbrug ved

beboerhenvendelser,
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46.

47.

beboerhenvendelser”

der bliver brugt mest

angivet i timer.

tid på.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se hvad

Trækkes fra liste over BS-opgaver der er

og Driftsafdeling

oversigt over

der typisk er årsag til

blevet afvist, årsag fra valg på drop

”Beboerservice opgaver

at BS-opgaver ikke

down liste.

afvisning”

gennemføres.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se en

Indenfor valgt periode vælges antal

og Driftsafdeling

oversigt over ”Antal

oversigt over, hvor

besøg på samme adresse. Går fra 1 til 6.

beboerservice besøg”

mange BS-opgaver
der er ved de samme
beboere.

48.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se hvor

Data trækkes fra opgave status indenfor

og Driftsafdeling

oversigt over

meget vi er bagefter.

valgte datoer. Opgaver der er forsinket

”Overskredne opgaver”
49.

på leveringstidspunkt er Overskredet.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se hvor

Data trækkes fra opgave status indenfor

og Driftsafdeling

oversigt over ”Ikke

mange opgaver der

valgte datoer på opgaver, der ikke er

gennemførte opgaver”

ikke bliver

blevet gennemført ved afvisning, eller

gennemført.

ved at Driftsleder har valgt ikke at
gennemføre opgave.

50.

Som Administration

Vil jeg kunne se en

Så jeg kan se en

Data trækkes fra ”Medarbejdere”

og Driftsafdeling

oversigt over ”Fravær”

statistisk oversigt

registrering af fravær.

over fraværsårsager.
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6. Platformsunderstøttelse
Mobil Website (Ejendomsfunktionærer og Driftsafdeling)
Mobil website testes på følgende platforme med med indbyggede browsere:
-

iPhone 5

-

iPhone 6

-

Windows Lumia 520 (fsb stiller en model til rådighed for Compent i udviklingsperioden)

-

Cat S30 – Android 5.1 (Lollipop) (fsb stiller en model til rådighed for Compent i
udviklingsperioden)

Da løsningen er browserbaseret forventes der den også virker mere bredt. For at begrænse
omfanget for opgaven har vi dog valgt kun at teste på de mobiler der anvendes i fsb.

WebMobil websiteaplikationer (Driftkontor og Administration)
Internet 11+, Edge og seneste Chrome til PC.
Opløsning: Løsningen skal køre på minimum 1366 pixels bredde (variabel højde).
Åbnes løsningen i ikke supporteret browser eller opløsning gives brugeren en advarsel, hvor krav
til løsningen beskrives.
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7. Anvendte softwarekomponenter
Løsningen anbefales at anvende følgende teknologier:


.NET MVC (Kræver Microsoft server) eller vNext



Front-end framework til Driftsafdeling og Administrtion
http://wrapbootstrap.com/preview/WB055J451 - 16 dollars.



MS-SQL som udveklsningslag af data



MS-SQL eller Mongo DB til database.



Angular JS, licensfri



Lucene / Elastic search til søgning – open source, licensfri udgave



Google maps til kort, licensfri



Sendgrid til mail afsendelse (1 dollar pr. måned udgave er nok)



Viddler.com anvedes til videoprovider. Pris forbrugsafhængig
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8. Priser
Compent har følgende prismodel:
Danske timer (Projektledelse, Design, UX, Udvikling etc.): 1000 DKK pr. Time.
Nearshore (Polen / Ukraine) .NET udvikler (Medium, Senior, HTML): 500 DKK pr. Time.
Nearshore junior .NET / Junior HTML (Polen / Ukraine) / QA: 325 DKK pr. Time.
Service (timesupport): 1000 DKK / 500 DKK pr. Time.
Service
Alle mindre opgaver, forespørgsler og lign. på under 10 timer betragtes som en serviceopgave.
Serviceopgaver beregnes pr. løbende time ud fra nearshore-takst 500 DKK og DK takst 1000
DKK.
Udenfor normal åbningstid
Compent har åbent alle hverdage fra 9.00-17.00. Ofte kan vi også træffes lidt før og senere
(afhængig af hvem der skal kontaktes). Weekend – og aftenarbejde er taksten normal takst +
50% og dette igangsættes kun efter nærmere aftale.
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9. Forløb af leverancen
Projektet vil have et lineært forløb, hvor de iterative og brugerinvolverende faser skal sikre en
god løsning. Overordnet ser det ud som nedenfor:

Initiering +
Udvikling
Sprint 1

Udvikling
Sprint 2

Udvikling
Sprint 3

Udvikling
Sprint 4 +
rettelser

Soft launch til
udvalgte bolig
afdelinger

Undervisning
og service

I de følgende afsnit beskrives alt dette nærmere.

Udvikling i sprint
Under hele udviklingsforløbet bør fsb have en repræsentativ brugergruppe tilgængelig, der kan
teste funktionalitet og løbende acceptere udviklet funktionalitet. Ligeledes vil denne gruppe også
kunne give input til ændringer og justeringer undervejs i projektet. Compent har erfaring med, at
selvom der foreligger en ”færdig” prototype og specifikation, vil der under et egentlig udviklingsog testforløb blive genereret erfaringer og ny viden, der leder til designændringer og ændrede
funktionalitetsbehov.
For netop at sikre fleksibilitet og at et korrekt agilt forløb, er hele udviklingsforløbet derfor delt op i
mindre bidder kaldet ”sprints”. En sprint kører over 3 uger og består primært af udvikling, holdt
sammen af en serie møder mellem fsb og Compent:
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Workshops om detaljerede krav ("backlog grooming"): Før hvert sprint igangsættes
går Compent under en workshop med fsb´s projektgruppe i dybden med kravene. Dvs. i
løbet af sprint 1 arbejder Compent med kravene til sprint 2 og evt. 3.



Planlægningsmøder: Her planlægges det kommende sprint sammen, dvs. Compent og
fsb´s projektgruppe bliver enige om hvilke brugerhistorier der skal udvikles og
acceptkriterierne for næste sprint. Idéen er, at man efter hvert sprint har en mængde
færdig funktionalitet der kan testes og godkendes.



Sprint review: I slutning af hvert sprint præsenterer Compent leverancen for fsb´s
projektgruppe og fsb´s brugergruppe og feedback noteres. Der bliver ligeledes aftalt,
hvordan leverancen kan justeres, så den kan godkendes.



Sprint retrospective: Her evalueres nyligt afsluttede sprints ml. fsb´s projektgruppe og
Compent. Erfaringer trækkes med ind i det næste sprint. Dette er altså en slags metaopsamling for løbende at forbedre samarbejdet mellem Compent og fsb.



Go live til udvalgte boligafdeling(er)
Når løsningen er godkendt kan den ligges ud til brug for de boligafdelinger fsb vælger. Når
løsningen idriftsættes på denne måde betragtes løsning som færdig og dermed godkendt
funktionelt. Herefter vil der kun være garantirettelser, der er dækket af leverance aftalen.

Undervisningsmateriale og undervisning
For at få den rigtige organisatoriske forankring med den færdige løsning, er det vigtigt, at der
prioriteres undervisning og træningsmateriale til Webmastere og Administratorer, således at
både nuværende og fremtidige ansvarlige for løsningen kan få den mest optimale arbejdsgang
og en helhedsforståelse af løsningen.
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Compent leverer grundliggende træningsmateriale (video baseret) til alle centrale features.
Compent vil ligeledes afholde en samlet undervisningsdag. Løbende undervisning herefter er
fsb´s ansvar.
Træningsmaterialet vil være en hjælp, der gennemgår alle løsningsspecifikke implementeringer
via en ”quick start guide”.
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