DIPLA Opdrachten app

Opdrachten applicatie
De DIPLA opdrachten app geeft je de mogelijkheid opdrachten vanuit dipla door
te geven aan iedereen die op het veld bezig is.
Je kan er al de nodige info over je opdracht mee registreren en visualiseren in
dipla.
Het geeft je de mogelijkheid om steeds up to date te zijn met de uitvoering van je
opdrachten. Wie is waar met wat bezig en wat is de status.
De app maakt dat je van plan to uitvoering volledig digitaal kunt blijven werken.

Opdrachten applicatie

● Downloaden van de app
● Opdrachten
● Meldingen

Downloaden van de app

Kan je smartphone dipla downloaden?
Dipla werkt enkel op android niet op
Iphone van Apple
Windows telefoon van Nokia
Dipla werkt enkel met minimaal versie 4.0 van android.
Welke android versie heb ik?
1.
2.

1

ga naar instellingen en druk op info over telefoon.
zoek Android-versie. (Minimaal 4.0.0)
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Kan je smartphone dipla gebruiken?
Dipla werkt enkel toestellen met een gps functie en een mobiele
dataverbinding.
Heb ik een gps functie?
1. ga naar instellingen en druk op Lokalisatie
Heb ik een dataverbinding?
2. Ga naar instellingen en druk op dataverbindingen
3. Kijk of je gsm provider dataverkeer toelaat (abonnement met data).
Tip ! Als je met je smartphone op het internet kan zonder wifi verbinding heb je een mobile dataverbinding
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Hoe start ik met DIPLA
Dipla werkt enkel met een gebruikersnaam en wachtwoord dat je krijgt van
de organisatie die DIPLA gebruikt.
De eerste keer?
1.
2.

1

Zoek DIPLA icoon tussen je applicaties en klik er op (openen)
Vul in je gebruikersnaam en wachtwoord

2

Waar vind ik DIPLA?
Dipla staat op de Playstore van Android
Hoe zet ik DIPLA op mijn toestel?
1.
2.
3.
4.

1

2

Klik op icoon Google Play en klik in venster op vergrootglas (zoekfunctie)
Type in : profisi dipla
Klik op icoon DIPLA
Klik op installeer DIPLA
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Opdrachten

Opdrachten opvragen
Je kan op 2 manieren al je opdrachten opvragen.
1.

Gesorteerd volgens de afstand van je huidige
locatie tot de opdracht.
Pas op gps moet aan staan!!

2.

Gesorteerd volgens datum met de opdrachten
met de datum het dichtst bij vandaag eerst.

Pas op!!
Hij geeft de afstand tot het dichtstbijzijnde punt van een
geolement.
vb. lijn
vb. vlak.
Als je in het vlak staat is het 0m.
Opdrachten liggen kort bij elkaar, welke is het nu?
Verplaats je enkele meters en vraag opnieuw de opdrachten
in je buurt op. De opdracht waar je naar toe liep is nu korter
zijn en de andere langen.

Overzichtsvenster opdrachten
Het overzichtsvenster rangschikt je opdrachten
naargelang tijd of afstand.

Filter op basis van status
instellingen met legende zie verder
Lengte, oppervlakte of aantal van opdracht
Vinkje, opvragen van mediabestanden aan norm
zie verder
Norm
normtype
uitvoerperiode van opdracht
commentaarveld van opdracht
project
Afstand van huidige locatie tot opdracht
Infoveld 1 van geo-element
Infoveld 1 van geo-element

Status van opdracht, zie verder
Informatie aan geo-element, opdracht of norm en normtype

Klik op de opdracht om
naar het detailvenster te
gaan

Status in overzichtsvenster opdrachten
De status van een opdracht wordt gemaakt op
basis van metingen die gegeven zijn aan de
individuele opdracht.
Deze status is ook in dipla zichtbaar.
zie verder voor meer info over metingen
Pas op
Dipla houdt enkel rekening met de laatste meting van
ieder type.
Als je eerste een negatieve controle en daarna een
positieve controle geeft aan een opdracht wordt de
status positief.

Detailvenster opdrachten
Voor een legende van de iconen kan je
terugvinden bij de instellingen, zie verder
Maak een meting op de opracht. zie verder
voor details
Norm
Normtype
Commentaarveld van opdracht
Uitvoerperiode van opdracht
Lengte, oppervlakte of aantal van opdracht

projectarchitect
regisseur voor externe opdrachten of
uitvoerder voor interne opdrachten
verdeler van externe
uitvoerder van externe
Detail van metingen, zie verder
GPS locatie middelpunt opdracht
Informatie aan geo-element, opdracht of norm
en normtype

Metingen in detailvenster opdrachten
Aan iedere opdracht kan je meldingen hangen.
Sommige knoppen extra commentaar hangen.

Sommige knoppen vereisen een gps lokatie. en
kunnen als een aparte laag gevisualiseerd worden
in dipla.

Veldcommentaar

Nadat je een meting hebt gemaakt kan je er
meerdere foto’s aanhangen. Zie verder.

Foto’s hangen aan metingen
Als je een meting hebt gemaakt krijg kan je die te
zien krijgen door je scherm te verversen via
instellingen of door je gsm te draaien.

Type meting
Waarde meting
Datum en tijd
Wie melding heeft gemaat
Foto toevoegen
Aantal foto’s aan meting
Pas op pas dipla afsluiten of op terug sturen als
melting foto verstuurd weg is. geduld aub.

Kaart van opdracht
Als je in het scherm met de details van de opdracht
bent kan je via de knop instellingen een kaart van de
opdracht en zijn omgeving opvragen.
standaard 100m

Met volledig project krijg je ook de andere
opdrachten in de omgeving van je huidige opdracht
te zien.
Als je de kaart hebt kan je opnieuw via de knop
instellingen een kaart opvragen met een grotere
range rondom je opdracht.

Media bestanden meegeven aan een taak
Bepaalde handelingen of normen moet je uitvoeren op een heel specifieke manier en benodigen
een handleiding, technische tekenin, enz om het correct uit te voeren.
Alle media bestanden, zoals foto’s en pdf die je aan een norm hangt kan je ophalen.

Als je op het overzichtscherm een
opdracht selecteert krijg je een extra
icoon, als je hier op klikt download de
app alle media aan de verschillende
opdrachten in 1 keer.
Doe dit liefst met wifi.
Daarna verschijnt op de opdrachten
met media in het detailscherm een
icoon met daarachter de info.
Alle media bestanden worden
opgeslagen op je gsm en kan je
daarna steeds raadeplegen.
Indien de media al op je gsm staan
worden deze niet opnieuw
gedownload.

Meldingen

Meldingen

● Maken van een melding
● Bekijken van eigen meldingen

Hoe maak ik een melding?
Dipla kan alleen iets melden als je GPS en dataverkeer aan staat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open DIPLA en kijk of je gps aan staat of als je toestel al een gps gevonden heeft
Klik op knop “Iets melden”
Kies een categorie uit de lijst
Geef extra info, beschrijf probleem
Bewaar zonder foto of
Bewaar met foto
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Wat is de status van mijn meldingen?
1.
2.
3.

Open DIPLA en klik op “mijn meldingen”
Klik op de melding voor detailinfo
Klik op foto om in detail te kunnen bekijken
Groen; Melding opgelost
Oranje; Melding in uitvoering
Rood; Melding niet uitvoerbaar

Feedback op melding
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