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PLAYMAPPING Login  
Playmappings mobile version kan anvendes på alle browsere, så der ikke er nogen begrænsninger på det. 

1. Anvende dette link http://mobile.playmapping.com/  

2. Indtast brugernavn nøjagtigt som angivet 

3. Indtast adgangskode nøjagtigt som angivet 

4. Tryk på ”Login” 

 

 

http://mobile.playmapping.com/
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Startside (Beliggenheder) 
På startsiden har du følgende muligheder: 

1. Søgning efter en specifik/kendt beliggenhed 

2. Gennemse (Klik dig gennem niveauer) 

3. I nærheden (5 nærmeste beliggenheder) 

4. Ny beliggenhed (oprettelse af ny beliggenhed) 

5. Indstillinger (Diverse indstillinger) 

  

Søgning – Beliggenheder 
Hvis du skal finde en kendt beliggenhed, så kan du anvende denne funktion. Se eksempel på næste side. 
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Jeg har her søgt på Kølkær og der er i dette tilfælde 3 søge resultater 

 

Gennemse – Beliggenheder 
Anvend ”Gennemse” hvor du klikker dig gennem beliggenhedsniveauer. Klik dig frem til det ønskede sted. 
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I nærheden – Beliggenheder 
”I nærheden” virker kun når der anvendes en enhed der har indbygget GPS. I så fald vises de 5 nærmeste 

beliggenheder. 
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Ny beliggenhed 
Skal du oprette en ny beliggenhed trykker du på ”Ny beliggenhed”. I næste skærmbillede kan du klikke dig frem til den 

beliggenhed, som den nye beliggenhed skal have som overordnet beliggenhed. Når den overordnede beliggenhed er 

fundet, så klikker du på pilen ude til højre. 

Anvendes ”Spring over”, så kommer den nye beliggenhed til at ligge sideordnet med den øverste beliggenhed. Dette 

er ikke altid ønskeligt. Strukturen er vigtig. 

 

Nu udfyldes oplysninger på den nye beliggenhed. Se næste side. Oprettes den nye beliggenhed på stedet, så vil GPS-

positionen blive angivet automatisk. Slut af med at trykke på gem.  
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Indsæt nu et foto ved hjælp af knappen foto. Se pil. 
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Tryk på ”Vælg fil” efterfølgende vælg kamera eller dokumenter, alt efter om det er et nyt foto du skal tage, eller et du 

har i dit arkiv. 
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Indstillinger 
Vælger du indstillinger får du følgende muligheder: 

1. Beliggenheder 

a. Nulstil inspektionssporing (Gør alle beliggenheder rødt) 

2. Produkt 

3. Problemstilling 

4. Tiltag 

5. GPS 

6. Version 

Som udgangspunkt skal du ikke foretage dig noget her. Anvend kun ”Nulstil inspektionssporing” på denne side. 
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Aktuel beliggenhed 
Denne side er overordnet delt op i 3 

1. Beliggenheden (Navn) 

2. Produkter 

3. Egenskaber 

 

Beliggenheden (Navn) 
Her er der mulighed for at: 

1. Redigere beliggenheden 

2. Oprette en inspektion 

3. Oprette et produkt 

4. Tilføje et foto til beliggenheden 
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Redigere beliggenheden 
Det er her du kan redigere data på beliggenheden som fx kontaktoplysninger. 
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Oprette en inspektion 
Her har du mulighed for at oprette en inspektion. Der er 2 tilgængelige niveauer af inspektioner der kan vælges. 

Driftsinspektion og Rutinemæssig visuel inspektion. Vælg type og tryk på start. Se nederste skærmbillede på siden.  

 

 



Side 14 af 18 

        

 
 

Vælg det produkt du vil inspicere – Her har jeg valgt at starte med sandkassen 

Denne side er delt op i 5 punkter (Blå pile), som direkte med redigering samt tilføjelse af elementer: 

1. Redigere – Redigering af data på produkt 

2. Problemstilling – Tilføjelse af problemstilling 

3. Foto – Tilføj foto til produkt 

4. Overflade – Tilføj et underlag 

5. Tilknyt er produkt – Anvendes fx ved kombinationsredskaber 

 

Denne side har 5 punkter (Røde pile), som primært er til at se data og registreringer: 

1. Fotos – Se fotos i stor størrelse. Kan også tilføje fotos på produkt her. 

2. Kort – Se produkts placering på kort. Kan flytte produkt på kort, hvis det har forkert placering. 

3. Dokumenter og links – Se evt. dokumenter og links 

4. Logbog – Se loggen for produktet. 

5. Egenskaber- Diverse registreringer 
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De 2 punkter vedrørende problemstillinger kan åbnes til redigering af åbne problemstillinger. Det røde nummer ude til 

højre indikerer, at der er åbne problemstillinger.  

 

 

Under selve problemstillingen kan man følgende: 

1. Rediger problemstilling 

2. Luk problemstilling 

3. Tilføje foto til problemstillingen 

4. Tilføje et tiltag – ”løsningsforslag” 
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Opret ny problemstilling 

 

Vælg den passende problemstilling fra en af disse 4 grupper. Øvrige kræver mere indsigt i krav. 
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Når en passende problemstilling er valgt, kan der evt. påføres en bemærkning i bemærkningsfeltet. Husk at tilføje et 

foto af problemstillingen til dokumentation. Afslut ved at trykke på gem. 
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Afslut inspektion 
Tryk på afslut for at afslutte inspektion. Kontroller den angivende inspektionsdato og tryk på ok.  

 

 


