Instruktion om inloggning till avtalsuppföljning

1. Gå till http://uppf.decimalen.se/
2. Gå till Mina sidor /om du loggar in för första gången

3. Klicka på ”Logga in” – ange e-post och lösenord som du fick på mejl.

4. När du är inloggad ser du följande fönster;

Det finns en Meny-knapp med ”Projects” för kunder med prenumeration för projekt.
Det finns en Meny-knapp med ”Logga ut”
Till höger blir man tillfrågad om man vill spara sina inloggningsuppgifter.

5. Klicka på Mina sidor

Där ser man vilka sidor är aktiverade för just hans/hennes konto.
”Skicka ärende” och ”Mina ärende” är synliga enbart för beställaren inom er organisation och
endast om er organisation prenumererar på tjänsten.
6. Klickar man på Kund ”XXXX” så kommer man till en enkel inloggning som kräver ett särskilt
lösenord.

Det särskilda Lösenordet skickas enbart till beställaren inom er organisation.
Anledningen till detta är att rapporterna kan innehålla känslig information och det är enbart
beställaren som avgör vem som bör ha tillgång till dessa.
Den andra anledningen är att rapporterna finns tillgängliga för åtkomst. Laddas de ner så blir
de allmänna handlingar. I och med att de finns på vår egen server så förblir de
sekretessbelagda för alla förutom er med tillgång till rapporterna.
För det tredje kan en obehörig spridning innebära risk för er data och vår strategi samt
investering i produkten.
7. Genom att klicka på knappen ”Projects” kommer man till följande sida där enbart er
organisations aktiva projekt är synliga.

8. Klickar man på ett projekts namn kommer man till projektets ”Overview” (egen sida)
Under denna vy kan man se vilka som är med i projektet och flöden.

8. 2 I vyn finns även sex (sex) stycken aktiva genvägar som tar dig till de vanligaste funktionerna
inom respektive flik.

8.3 ”Activities” innehåller en fullständig lista över alla aktiviteter.

8.4 Under fliken ”Discussions” kan ni skriva interna meddelanden ”+Add new message”

Meddelandena kan kopplas till en viss aktivitet, projekt eller person, du kan även bifoga
filer.

8.5 Fliken ”Task list” innehåller listor med alla aktiviteter som är registrerade.
I ”list view” ser du alla dina aktiviteter

Du kan även se dina aktiviteter i ”kanban”. Detta är en vy där du kan ha koll på dina pågående
aktiviteter och dra dem till de olika kolumnerna nedan efterhand som du hanterat din aktivitet. Du kan
även skapa nya aktiviteter ”Add new task”

8.6 Under fliken ”Milestones” samlas alla viktiga tidpunkter som bör uppfyllas inom varje
projekt.

8.7 I fliken ”Files” finns det möjlighet att samla relevanta dokument som tillhör projektet.

8.8 Under fliken ”Gantt Chart” kan man se hela översikten eller välja enbart det projektet
som man vill kontrollera.

8.9 Gemensamt för alla undermeny knappar är att nya uppgifter kan antingen skapas eller
kommenteras på varje underdel och informationen blir synlig per automatik på varje del.

8.9 Gemensamt för alla flikar som vi gått igenom är att nya uppgifter kan skapas eller
kommenteras på varje flik och informationen blir då direkt synlig och tillgänglig för alla
inblandade.

9. Huvudmeny knappen ”My tasks”
Här har man möjlighet att se alla sina aktiviteter och planera kommande uppgifter.

10. Huvudmeny knapen ”Calender”
Här kan man se hur uppgifterna är fördelade per användare för respektive projekt.
Inklusive för samtliga användare.

