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BRUGER PROFIL

Bruger profil opsætning
Hvem har min. adgang til denne funktion: Alle (Dette kan variere fra system til system - såfremt det er ændret af administrator)
Her finder du funktionen: Top -> Bruger -> Dropdown menu -> Bruger profil opsætning

2. Information
Denne manual omhandler hvordan man styrer sin egen opsætning af





Dit navn, mobiltelefon nummer, tilknyttet firma og log-ind e-mail adresse
Upload profilbillede
Bolig status og notifikationer
Sig eget farveskema på systemet

BEMÆRK: Ønskes der skift af adgangskode - så læs og følg denne manual: Brugerstyring
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3. Profildata
Her kan der skiftes information om navn, mobiltelefon nummer og log-ind e-mail adressen.
Sørg for at data er så korrekte og retvisende som muligt.
Din mobiltelefon nummer bruges evt. til sms funktioner afhængig af den firma version af systemet du er tilknyttet.
Alle firma versioner af systemet er hver sin lukkede server version – Således at du godt kan have sammen bruger på fx
to eller tre versioner af systemet – men med forskellige opsætninger. I det tilfælde skal du også logge ind og ud af hver
version af systemet.
Hvis du skifter log-ind e-mail adresse vil systemet logge dig ud og du skal logge på igen.
BEMÆRK: Du kan ikke skifte log-ind e-mail adresse til en eksisterende e-mail adresse for en anden bruger.

4. Profilbillede
Her sætter du dit profilbillede.
Tryk på

og vælg et billede fra din computer. Herefter tryk på [Gem] knappen.

Den bedste størrelse opnås ved billeder i 400 x 400 pixels størrelse.
Dit profilbillede bruges under sager og bemærkning og seneres under kommunikation.

5. Bolig status notifikationer og daglige deadlines på e-mail
Her sættes indstillinger for status notifikationer og e-mails om deadlines pr. projekt / ejendom.
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Projekt
o Her er listen af projekter / ejendomme som brugeren har adgang til.
Status
o Her sættes om der ønskes øjeblikkelige notifikation når et projekt skifter status fx fra ledig til
reserveret.
Ugedag / e-mail om deadlines
o Her sættes ugedag for hvornår der ønskes en daglig status e-mail om deadlines på alle sager
brugeren er tilknyttet på det pågældende projekt / ejendom.
Sendes kl.
o Her sættes klokkeslæt for hvornår der ønskes den daglig status e-mail om deadlines på alle sager
brugeren er tilknyttet på det pågældende projekt / ejendom.

BEMÆRK: Mæglere skal modtage minimum én daglig e-mail om deadlines pr. uge pr. projekt / ejendom de er
tilknyttet som aktiv mægler.

6. Designmodel
Her kan der skiftes personlige indstillinger og opsætning af systemet.
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Mørk sidemenu
o Skifter menu i venstre side til mørke nuancer.



Grå sidemenu
o Skifter menu i venstre side til grå nuancer.



Hvid sidemenu
o Skifter menu i venstre side til hvide nuancer.



Fast topbar
o Når den er aktiv er toppen af systemet fast og scroller ikke sammen med hele siden ned.



Fast sidemenu
o Når den er aktiv er menuen i venstre side af systemet fast og scroller ikke sammen med hele siden
ned.



Farve knapperne
o Ved klik på en af de farvede knapper sættes farvetema til det pågældende tema. Det er hovedsagelig
knapper, skriftfarve, inputfelter og topbar der skifter farvetema. Desværre kan der ikke leveres
personlige farvetemaer – systemet har kun de angivet temaer.



Sæt firma standard
o Sætter opsætningen tilbage til den standard som den det pågældende system er sat til fra licens
ejers firma side. Denne funktion gælder kun farver og opsætningen under designmodel.

