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DAGENS LÄGE

DIALOG
Målbild
APP för mobiltelefoner som kan stödja och underlätta
kommunikation, koordinering och ledning av event.
Målgruppen är personal och volontärer
Fas i fokus är under eventet men även som stöd för
utveckling efter

FOKUS STÖD

Hur kommunicerar och leder ni under era event idag?
Hur hanteras incidenter?
Vilka idéer finns idag kring utveckling?

PROTOTYP

Har ni någon form av stöd i form av APP?
Har ni dokumentation av incidenter?
Hur vet ni att er personal/volontärer är på förväntad/rätt plats?
Hur kommunicerar ni med vissa grupper, eller går allt ut till alla?

Vi tänker oss en APP som laddas ned av ledning och samtlig
personal/volontärer. APPen spårar och kommunicerar
positionen för samtliga i realtid.

APPen har i g
grunden tre vyer:
y
1. Kartvy
2. Rapporteringsvy för incidenter och idéer
3. Kommunikationsvy

KARTVY

KARTVY
Funktioner (utkast):
• Du ser var all personal befinner sig, och
deras status.
• Du ser vart olika kategorier av personal
befinner sig (sjukvårdare, väktare, etc.)
• Du kan markera/rita in kritiska objekt
j
så
som tillfälliga tält, tävlingssträckningar,
stängsel.
• Du kan se vart det rapporteras in
incidenter löpande
• Du kan direkt klicka på en personal för att
komma i kontakt med någon som är på
en specifik plats
• Du kan välja och se hur personal rört sig
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RAPPORTERINGSVY
Tillbaka
Markera på skalan hur negativ

Lite

Mycket

Beskriv din upplevelse
Kategorisera

Rapportera

Funktioner (utkast):
• Du rapporterar in intressanta avvikelser,
med bifogande av foto, kommentar och
klassificering
• Du markerar om de behöver lösas akut
eller är observationer inför
förbättringsarbetet
• Du kan i samband med incidenterna
direkt rapportera in även idéer till
förbättring
• Alla incidenter placeras automatiskt
geografiskt och i tid

KOMMUNIKATIONSVY
Meddelande
Välj till vilken gruppering
Sjukvårdare
Vid Checkpoint 1
Väktare

Krävs kvittens ?

Skriv meddelande

Funktioner (utkast):
• Du kan skicka meddelanden till vissa
grupper av personal, som du själv
grupperat
• Du kan kräva kvittens på meddelanden
till hela grupper/status
• Du kan skicka meddelanden till personal
närmast eller inom ett visst avstånd från
en viss plats eller incident

Skicka
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