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FDVweb versjon 8 

FDVweb versjon 8 er nå klar til å rulles ut til alle våre kunder. Dette vil skje automatisk uten behov for 
noen ny installasjon på den enkeltes PC. Denne innføringen tar for seg hovedendringer og nye 
funksjoner i den nye versjonen, delt inn i følgende underpunkter. 

• Ny Layout 

• Nye rapporter på hovedsiden 

• Modul for risikoanalyse og utlånsregister standardisert 

• Varslingsfunksjon avtalemodul 

• Dokumentarkiv - mappevising 

Det er i tillegg gjort en rekke mindre endringer i FDVweb, basert på tilbakemeldinger fra brukerne. 
Disse er ikke listet beskrevet denne innføringen, men vi tror de i all hovedsak vil være selvforklarende 
for FDVweb brukere. 

Ny Layout 

FDVweb har fått ny layout der det er lagt vekt på å 
gjøre ting mer oversiktlig, samt tilpasse denne til å 
bedre kunne brukes på enheter med pekeskjerm (sånn 
som eks. vis iPad). Dette ved at alle klikkpunkter er blitt 
gjort større samtidig som en større del av skjermen 
utnyttes. På en mindre skjerm medfører det at 
venstremenyen lukkes, og hentes fram ved en egen 
menyknapp som da automatisk dukker opp. 

Hovedmenyen er gjort om slik at denne krever klikk for 
å åpnes. Menyfeltet er også utvidet, noe som gjør at lengre menyer blir mer oversiktlige. 

Nye rapporter på hovedsiden 

Det er lagt til 2 statusrapporter på hovedsiden i FDVweb. 
Disse viser gjennomføringsgrad for internkontrollrutiner 
samt status på serviceavtaler. Gjennomføringsgrad IK 
viser antall utførte IK-oppgaver (periodiske arbeidsordre) 
i forhold til antall planlagte de siste 3 månedene. Status 
serviceavtaler viser antall registrerte gjennomførte servicer i forhold til antall planlagte, inneværende 
år. Det er også lagt inn mulighet for varsling av servicebesøk til servicepartner i avtalemodulen (se 
eget punkt). 

Modul for risikoanalyse og utlånsregister 

Modul for risikoanalyse samt utlånsregister har eksistert i FDVweb også i 
versjon 7, men er ikke implementert hos alle kunder. Tilgang til disse 
modulene er nå standardisert, og finnes under moduler menyen i FDVweb. 
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Varslingsfunksjon avtalemodul 

Det er laget en egen varslingsfunksjon i avtalemodulen, for 
serviceavtaler. Her kan man angi besøksmåneder, samt den 
personen hos serviceleverandøren som skal ha varslingen. 

Varsling vil bli sendt som en egen epost, med link til egen 
registreringside der servicepartneren kan legge inn 

servicerapport og registrere aktuelle avvik som er avdekket under servicebesøket. Varslingen vil 
repeteres som en purring dersom utført service ikke blir innrapportert i FDVweb. 

Dokumentarkiv – mappevising 

Dokumentarkiv med mappevisning er lagt til under dokumentasjonsmodulen. 
Her får du en komplett oversikt over alle mapper i bygningsdelstabellen, og 
kan enkelt legge til nye dokumenter vha. drag- and drop. 

 


