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

1. Anvend dette link www.playmapping.dk  

2. Indtast brugernavn nøjagtigt som angivet 

3. Indtast adgangskode nøjagtigt som angivet 

4. Tryk på ”Log Ind”

 

http://www.playmapping.dk/
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Startside - opbygning 

 

Knap-funktioner 
Startsidens opbygning fungerer således, at den øverste bjælke med knap-funktioner (ikoner)er her hvor du vælger 

visnings form (kort, inspektioner mv.). Her kan du ligeledes søge efter stort set hvad du vil i søgefeltet. På knappen 

”vis” har du mulighed for at vælge forskellige visningsformer.  

Yderst til højre kan du logge ud samt se kundeoplysninger. 

 

Lyseblå felt under logo/Kundenavn 

 
Her ser du den aktuelle beliggenhed, som du står i. Her kan der være mulighed for at redigere 

beliggenheden, genere rapport, tilføje en underliggende beliggenhed samt oprette en 

inspektion såfremt I har tilkøbt det modul.  
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Legepladser (Beliggenheder) 
I venstre kolonne kan du se listen over beliggenheder (legepladser).   

 

 

Under ”Beliggenheder” kan du navigere rundt i forskellige niveauer for at finde områder og 

specifikke beliggenheder.  

 

 

Under ”Producenter” kan du finde produkter efter specifikke producenter.  

 

Under ”Produkttyper” kan du finde alle produkter af en specifik type for alle beliggenheder. 

 

Visningstype ”Detaljer”  
Under visningstypen ”Detaljer” (standard) kan man i kolonne 2 se en oplistning af alle produkter der er placeret på 

den aktuelle beliggenhed eller på underliggende beliggenheder samt det totale antal redskaber på den beliggenhed. 

Det produkt der er markeret med lyseblå baggrund (hvor pilen er markeret), er det produkt der er åbent. Under det 

enkelte produkt kan man se antallet af åbne problemstillinger markeret med rødt. Der er mulighed for at rediger 

produktet, udskrive rapport på produktet samt tilføje en ny problemstilling såfremt I har tilkøbt det modul.
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I kolonne 3 kan du se flere forskellige informationer om det aktuelle produkt. Du kan se:  

Problemstillinger - hvilke afvigelser er der registreret på produktet med henvisninger til den relevante standard. 

Vær opmærksom på at de lukkede afvigelser også vises – blot som afsluttet. 

Prioritet er vores risikovurdering, som også ses på hver enkelt afvigelse.  

 

 

Egenskaber - sikkerhedsområder, aldersgrupper, senest opdateret mv.  
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Fotos - alle billeder taget af det pågældende produkt

 

Dokumenter og links - f.eks. certifikater, installationsvejledninger mv. Der er aktive links direkte til leverandørens 

hjemmeside. 

 

Logbog - hvornår har der været inspektion på legepladsen
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Rapporter 
Der er 2 knapper med ”Rapport”. 1 for hele legepladsen og 1 for et enkelt produkt. 

  

Angiv navn på rapporten, og gå til ”Præsentation”, sæt flueben ved ”Medtag kort”. Tryk på ”Generer Rapport”.  

Du modtager efter kort tid en mail med et link til rapporten. Det er samme procedure for at genere en rapport for en 

eller flere beliggenheder.  
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Kort over legepladsernes beliggenheder 
På kort siden kan du få et geografisk overblik over de beliggenhedsniveauer man ønsker. Siden består af 2 kolonner. 

 

Nederst i venstre hjørne af kortet er der lille ikon med 3 lag ovenpå hinanden. Hvis du klikker af i ”aerial” så kan du se 

kortet som luftfoto. Begge kort kan du zoome ind og ud med som almindelige web-funktioner  

det er ikke Aerial photo (DK) der skal bruges, da det endnu ikke virker optimalt) 

 
Den enkelte legeplads vil blive vist som nedenstående med en grøn prik som selve adressen og de blå prikker som 

legeredskaber. Holdes musen på de blå prikker vises hvilket legeredskab det er med billede og producent. 
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Inspektion 
På inspektionssiden kan du et overblik over udførte inspektioner på det beliggenhedsniveau du står på. Er der flere 

underliggende beliggenheder som her, så vil der optræde en inspektion pr. beliggenhed. 

 

 

Siden består grundlæggende af 3 kolonner, 

som det også ses på startsiden. Kolonne 1 

er beliggenheder, Kolonne 2 er liste over 

inspektioner og kolonne 3 er 

problemstillinger oprettet i forbindelse 

med den aktuelle inspektion eller 

egenskaber for den aktuelle inspektion – 

Se nedenstående skærmbillede. 
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Vis – Tabeller / Sortér 
Under knappen vis på startsiden kan du se en menu hvor første del er 4 visningsmuligheder. Detaljer er standard. 
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Anvendes en af tabelvisningerne, så kan indholdet eksporteres til Excel som download eller via mail.

 

Data i tabellen kan sorteres efter prædefinerede overskrifter på kolonner – er forskellig efter tabellens art. 
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Under punktet sorter, kan du filtrere data. 

 

Har du brug for hjælp? 
Kontakt os hvis du har brug for hjælp til at navigere i Playmapping. 

 

DALPIN – Dansk Legepladsinspektion ApS 

Tlf.: 2510 2501 (mellem kl. 9-15) 

mail@dalpin.dk (vi svarer senest efterfølgende hverdag) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@dalpin.dk

