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KOM IGÅNG MED NUDDIS!

Nuddis är ett nytt digitalt 
system som underlätta 
arbetet på förskola/fritids och 
ge personalen mer tid över 
för barnen.

En iPad tar emot i entrén där 
barnen nuddar in sig med 
översyn av er. Barnen älskar 
det och blir snabbt en rolig 
rutin.

Den här steg för steg guiden 
hjälper er komma igång efter 
att skapat ett nytt system.

Denacode AB

DENACODE NUDDIS

App finns gratis på appstore till iOS och Andorid.
Sök efter “Nuddis App”.
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Startup manual

Förberedelser: 

• Införskaffa 2 iPads och 1 vägghållare. Vi rekommenderar en större i entren och valfri till 
personalen. Appen fungerar på alla ipads med senaste versionen av apples 
operativsystemet.

• Lägg upp alla barn och föräldrar i systemet via administrationsinloggningen. Vi 
rekommenderar ta bort demo-data först på Administration > Inställningar och knappen 
“Ta bort demo data” för att nollställa statistik.

• Hämta ner förälderguiden och personalguiden, skriv ut och gå igenom med er personal 
som förberedelse.  
http://www.nuddis.nu/files/nuddis-handbok-foraldrar.pdf 
http://www.nuddis.nu/files/nuddis-handbok-personal.pdf

Installation när plattorna kommit:

• När plattorna har kommit, skapa ett nytt apple-konto för skolan och ladda ner Nuddis 
appen via Appstore.

• När appen öppnas kommer iPaden fråga om ni vill godkänna push-notifieringar. Svara 
JA. (OBS! Den här är väldigt viktigt. Systemet behöver push för att uppdatera live).

• Använd inloggningsuppgifterna som ni har fått på mail för att logga in på erat konto.
• Frågor kommer om vilka avdelningar som ska visas och om det är personal eller entre 

platta, välj altenativ som matchar vad plattan är tilltänkt till.
• När allt ser bra ut och fungerar, montera upp läsplattan i entren på väggen.
• Gör likadant på personalplattan och logga därefter in på personal ingången med en 

personalanvändare.

Schemalägg och aktivera barnen:

Nu är ni teoretiskt redo att börja använda systemet. Däremot kommer förmodligen inget 
barn synas på entreplattan än. Det beror på att inget barn är schemalagd för aktuell dag.

På personalplattan välj ett barn och sätt en tid på aktuell dag. Titta på entreplattan, om 
push-tekniken påslaget kommer barnet automatiskt dyka upp där med rätt tider under.

Om föräldrarna ska involveras är det ett bra läge att berätta att systemet är igång nu och 
dags att logga in och sätta schematider online eller via appen för föräldrarna.

Ta systemet i drift:

Den första veckan kan personalen hjälpa till att fylla på tider så alla barn finns med i listan 
på morgonen, medans ni påminner föräldrarna om komma igång med egen 
schemaläggning. Det blir en del frågor från början men de lär sig väldigt snabbt när de har 
gjort det 1-2 gånger.
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http://www.nuddis.nu/files/nuddis-handbok-foraldrar.pdf
http://www.nuddis.nu/files/nuddis-handbok-personal.pdf
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Efter en månad när alla är igång kan ni börja titta på statistik och ta del 
planeringsunderlagen och er personal kommer märka hur mycket nuddis hjälper och 
avlastar.

Behöver ni hjälp med fylla på föräldarna och barnen första gången, kontakta oss på 
denacode så hjälper vi självklart till. Vi hjälper också med anpassa systemet för att passa 
er och hjälper med stöd under uppstart.

Önskas utbildning eller upptaktsträff så kan ett besök erbjudas till ett bra pris. Kontakta för 
pris och bokning.

Kontaktuppgifter:
info@denacode.se
08-559 228 20
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