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www.nuddis.nu

Produktspecifikation

DENACODE NUDDIS
Denacode Nuddis är ett digitalt
närvarosystem för förskolor / fritids
Systemet är centralstyrd från en huvudserver och ändringar uppdateras på varje
enhet automatiskt.
Läsplattor används som gränssnitt mot
både personal, föräldrar och barn.
Vårdnadshavare rapporterar sen ankomst
via internet eller app på telefonen/
läsplattan och kan sätta planerad närvaro
för sina barn.
Närvaroanmälan görs av barn eller
föräldrarna genom att trycka på barnets
bild.
Föräldrarna loggar in och sätta schema
direkt på plattan vid ingång eller från
telefon / platta / web hemifrån.
Personalen har tillgång till löpande
statistik om närvarande, kommande och
sjukanmälda barn för att se till att dina
barn får så hög kvalité som möjligt.
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Funktioner per aktörer
För föräldrar:
• Sätta barnens kommande tider.
• Standardschema eller löpande schemaläggning.
• Funktioner för att kopiera veckor.
• Informera om sen ankomst eller sen avfärd utan att behöva ringa in.
• Sjukanmäl för dagen och förväntade dagar framåt
• Lägg ledighet i förväg.
• Sätta bilder på sig själv och barnen.
• Lämna meddelande till personalen för dagen (ev medicin, sömn, mat..)
• Se barnens närvaro historik.
• Påminnelse på epost eller sms när det är dags att uppdatera schemat.
• Går aktivera så föräldrar lägger arbetstid samt resetid och sen sedan faller ut i en
förväntad närvarotid.

För personalen:
• Se beläggning för dagen och kommande veckor som planeringsstöd.
• Se aktuell närvaro vid brand, datan är lätt att ta fram och ligger på säker plats.
• Se behov av allergifri mat vid olika tidpunkter (frukost, lunch, mellanmål..)
• Fungerar även när internet är nere. En varningssymbol informerar och incheckningarna
sparas lokalt tills dess internet är anslutet igen och all information går automatiskt upp.
• Se meddelanden från föräldrar på aktuell dag.
• Internt anteckningsstöd för att underlätta för vikarier.
• Full funktion på webbstöd, finns inte plattan till hands så går det se och göra allt via
webben på telefonen / datorn.
• Går att aktivera personalschema för att schemalägga personalens arbetstider.
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Funktioner per enheter:
Entréplatta:
• Entreplattan sitter fast monterad i entren och välkomnar barnen på morgonen, en större
iPad kan rekommenderas för att det ska bli lättare att klicka.
• Checka in och ut vid ankomst och avfärd.
• Möjlighet för föräldrarna att logga in och sätta schema / ledighet.
• Möjlighet för personal att logga in och användas som tillfällig personalplatta.
• Vilka grupper som ska kunna logga in på entren går att välja i inställningar. Tex går det
sätta en platta längre ner för barn och en högre upp för föräldrar att jobba med. Då är
barnskärmen säkrare mot feltryckningar.
• Går lägga till barn som har missat föranmälda via en knapp längst ner.
• Går sätta så barn som inte dykt upp på x timmar flyttas automatiskt till frånvarande.
• Barn sorteras på kommande, så barnets namn står först om de kommer enl. uppsatt tid,
lätt att hitta!
• Flera avdelningar kan visas på en gemensam entreplatta. På inställningar kan varje
avdelning färgmarkeras så t.ex barn på avdelningen Hallonet får en röd textbakgrund
och avdelningen Havet får blå bakgrundsfärg.
• Finns ingen begränsning i antal avdelningar eller barn. Över 300 går utmärkt med bra
avdelningsfärger. Tryck och dra neråt för att scrolla neråt om många är uppsatta samma
tid.
• Går sätta upp en periodbegränsad gemensam ingång. T.ex 6 till 7 på morgonen så visar
en platta alla 3 avdelningarna. Kl. 7 så går plattan över till att bara visa sin egen
avdelning.
• Går att dölja exakta tider på entreskärmen om det är känsligt.
• Personnr eller namn behöver inte exakt överensstämma om det är skyddade identitet,
går ange vad som anses lämpligt.
• Bilder går att välja att döljas för vissa känsliga barn på entreskärmen men synas för
personalen internt.
• Automatisk utloggning efter en viss tid om föräldern glömt.

Personalplatta:
• Personalplattan är inget krav men hjälper personalen att vara mobil och inte störa i
entren. iPad mini är populärt val här. Den kan personal ta med sig i ett samtal med
föräldern, kan också följa med ut på gården och på utflykter. (Ett bra skydd
rekommenderas!)
• Kan göra Incheckning och utcheckning av barn.
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• Se statistik och schemaläggning.
• Full administrativ funktion.
• Kan ställas in att förbli inloggad, entreplattan loggar automatiskt ut efter en viss tid.

Webben:
• Både personal, föräldrar och förvaltning kan logga in till webbstödet.
• Där går det göra allt som man kan i apparna, samma användarnamn och lösenord.
• Adressen blir https://_SKOLA_.nuddis.nu/
• Ändringar på webben syns direkt på alla enter som entreplatta och personalplatta.
• Nyhetsblogg går aktivera. Där kan berättelser och nyheter till föräldrarna förmedlas.
Kommentarfunktion går att aktivera så föräldrar kan gå in och kommentera.
• Förvaltning kan se översikt över flera skolor, flytta barn och föräldrar mellan skolor och
resurs planera effektivt
• Förvaltningen kan utgöra aktivt stöd för alla skolor i form av helpdesk och administrera
användare, schemaläggning.
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