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Mobil Info i mobilen
Startsidan

När man loggat in i Mobil Info kommer man till startsidan. Överst ser man när databasen
uppdaterades senast. Är den i behov av en uppdatering görs detta från dinafastigheter.
Uppe till vänster finns knappen Övrigt. Här kan man logga ut och hitta kontaktinformation till
Fastighet och IT Kompetens.
Knappen Kom Ihåg visar påminnelser om viktiga händelser, t.ex. avtal som ska omförhandlas eller
sägas upp.
Att göra visar alla icke avslutade åtgärder och felanmälningar. Man kan här även lista alla ärenden
där användaren själv är satt som ansvarig. För tillfället behöver man kontakta supporten på
dinafastigheter för att koppla ihop en användare med en ansvarig.
Vill man snabbt hitta information om en hyresgäst, adress eller ett hyresobjekt använder man
funktionen Sök.
Längst ner listas alla ägare.
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Under Att göra visas alla öppna Felanmälningar och Åtgärder
Det går att välja att se alla ärenden eller de ärenden som tilldelats en specifik användare.

För att arbeta med ärendet, klicka på ärendet och fyll i/uppdatera beskrivning. Markera som avlutad
om ärendet är klart och klicka spara.
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Fastighetsägarinformation

Klickar man på Fastighetsägarinfo visas information om den valda ägaren.
Under Fastigheter listas alla fastigheter, väljer man en av dem kommer man till:

Fastighetsinformation
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Väljer man knappen Fastighetsinfo ser man information om vald fastighet. Här finns även möjlighet
att hantera åtgärder på fastigheten (se stycket Åtgärder).
Under Hyresobjekt hittar man alla hyresobjekten som tillhör vald fastighet. Klickar man på någon av
dem kommer man till:

Objektsinfo

Under Objektsinfo finns information om valt hyresobjekt.
Väljer man Åtgärder (Felanmälningar fungerar i stort sett på samma sätt) kommer man till:
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Åtgärder/Felanmälningar

På både fastigheter och hyresobjekt kan man hantera ej utförda och utförda åtgärder samt skapa en
ny åtgärd.
Utförda åtgärder och felanmälningar visas med 12 månaders historik i mobil info.
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Skapa en ny åtgärd

När man skapar en ny åtgärd väljer man Datum, Åtgärdskod (dessa läggs in och hämtas från
dinafastigheter) och skriver in en åtgärdsbeskrivning. Är åtgärden redan utförd ändrar man till Ja
under Åtgärden utförd. Man kan även lägga till en bild på åtgärden, klicka i sådana fall på Välj fil och
välj en bild eller ta en ny. Har man flera bilder på en åtgärd bestäms det i dinafastigheter vilken som
ska visas i mobil info.

Ej utförd åtgärd och Utförd åtgärd
Väljer man att gå in på en Ej utförd åtgärd kan man granska och editera åtgärden. En Utförd åtgärd
går inte att editera utan att först Ångra utförd.
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Mobil Info i dinafastigheter
Åtgärder och felanmälningar
När en åtgärd eller felanmälan skapats eller ändrats i Mobil info känner dinafastigheter av det och i
Kom Ihåg visas texten Det finns nya eller uppdaterade åtgärder som inte är hämtade.

Hämta hem åtgärder från Mobil Info
För att hämta hem åtgärder och felanmälningar dubbelklickar man på texten i Kom Ihåg eller går in
Under Verktyg/Mobil Information och klickar på Hämta information.
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Klicka nu på knappen Hämta information för att se de ärenden som väntar på att hämtas hem.
Här väljer man vad som ska hämtas och klickar på knappen Spara. Nu hittar ni åtgärderna och
felanmälningarna under fliken Åtgärder/Felanmälan (eller Teknisk förvaltning) på respektive objekt.

Inställning för export
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Om man vill att dinafastigheter ska uppdatera Mobil info direkt när man jobbar med åtgärder kan
man bocka i rutan Jag vill att exportera min information till Mobil info skall vara förkryssat i alla
dialoger. Denna hittar man under Verktyg/Mobil Information.
Exportagenten exporterar utförda åtgärder/felanmälningar 1 år tillbaka.

Bildhantering på åtgärder
I Mobil Info kan man visa en bild per åtgärd och vilken bestäms i dinafastigheter.

Man väljer bild i rullistan under Bilder/Dokument och klickar sedan i Publicera till mobila enheter.
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