Liten lathund för Hypernet Direkt (Lämna och Hämta)
Login sida

160902

Startsidan/anslagstavla. Om du har fler barn väljer du det barn som det gäller och
genom att välja flik.

Under Uppgifter ska du som vårdnadshavare gå in och uppge om ditt barns
uppgifter ska visas på adresslista (synligt för andra på föräldrar med barn på samma
förskola/fritidshem).
Här klickar du i medgivande, uppger telefon och e-postuppgifter, ändra lösenord.
VIKTIGT att du går in och uppger det som berör ditt/dina barn så snart du fått
ditt lösenord.
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Under fliken Avtal kan vårdnadshavaren registrera enstaka avtal eller
återkommande avtal.
Till exempel avtal om att barnet hämtas av mormor, idag, kl 15.00 eller barnet
hämtas varje måndag av mormor kl 15.00.
I vyn visas en översikt över aktuella avtal. Det går att registrera ett nytt avtal, ändra
ett avtal eller ta bort avtal.

Under fliken Meddelande är det möjligt att skapa meddelanden och att ta emot
meddelanden från enheten/avdelningen. Det är viktigt att meddelandet inte har
någon deadline då man inte kan garantera tiden när det är läst. Att ett barn ska
hämtas vid en specifik tid är inget meddelande utan ett avtal som anges under fliken
Avtal.
I Mina Meddelanden visas en inkorg för nya meddelande samt de senaste
meddelanden.
I Skapa Meddelande skapas meddelande till enheten eller en/flera
vårdnadshavare på enheten/avdelningen. Det är även möjligt att bifoga filer i dessa
meddelanden, till exempel vid planering av aktiviteter.
Ett meddelande visas med ikonen av ett brev, när ett nytt oläst meddelande finns.
Det går även att få avisering via e-post när man fått ett meddelande i hypernet®
Direkt
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Fliken Ledighet är uppdelad på Omsorg under lov, kopplat till verksamhetens
lediga dagar så som stängningsdagar och lovdagar etcetera, samt Ledighet, som
ligger utanför ovanstående dagar. Via appen går det endast att ange Anmälan om
ledighet, som ligger utanför verksamhetens lediga dagar.
Det första som presenteras i vyn för fliken Ledighet är redan registrerade dagar.
Anmälan om ledighet kan vara en enstaka ledig dag, flera lediga dagar eller en
återkommande ledig dag.

Under fliken Aktiviteter visas alla de aktiviteter som verksamheten erbjuder.
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Under fliken Kontaktpers. anges ytterligare kontaktpersoner till barnet.
Vårdnadshavaren avgör även om kontaktpersonerna ska få webbåtkomst eller inte.
Webbåtkomst innebär att personen har full åtkomst till programmet och har där
med även möjlighet att använda tjänster som Ange avtal, Anmäla ledighet,
Anmäla frånvaro med flera.

Under fliken Adresslistor visas adresslistor till andra barn på
enheten/avdelningarna. Adressen visas automatiskt. Telefonnummer visas endast
för de barn vars vårdnadshavare har gett tillåtelse för detta. För att titta på listorna
krävs Adobe Acrobat Reader. Barn med skyddad id visas ej.
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Under fliken Galleri visas bilder från enheten/avdelningen uppdelat i olika ämnen.
Det är möjligt att både se bilderna och spara dem.
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Under fliken Schema lägger du in barnets schema.

Vårdnadshavaren kan även se sina olika status på schemat, så väl i aktuella scheman
som i framtida och historiska scheman.
Vid skapandet av nytt schema har vårdnadshavaren möjlighet att välja två olika
typer av schema; Veckoschema eller Flerveckorsschema. Vårdnadshavaren kan
enkelt se vilka veckor som ett visst schema gäller för.
Startdatumet som vårdnadshavaren väljer för ett nytt schema kan ej vara bakåt i
tiden. Vårdnadshavaren kan ej heller sätta ett stoppdatum på sitt schema.
Stoppdatum på vårdnadshavares scheman sätts till dagen innan nästa schema
startar.
När vårdnadshavaren sparat sitt schema får det status Under behandling. Schemat
börjar gälla när handläggare har godkänt det.

Veckoschema: Här lägger du in ditt
schema om du har samma 1-vecka
schema som är återkommande
vecka efter vecka. Obs klicka i
Kommer på de dagar som du ska
lägga in schema på, innan du börjar
skriva in tiderna.
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Här lägger du in
flerveckorsschema/rullschema. Välj
hur många veckor ditt schema
består av. Klicka i Kommer, fyll i dina
tider. Ovanför varje rad ser du vilka
veckor schemat gäller.
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Under fliken Tjänster finns tjänster som gör det möjligt att som vårdnadshavare
anmäla att få aviseringar skickade till sig när det kommer ett meddelande i systemet,
exempelvis en nyhet. Sådana aviseringar kan till exempel skickas via e-postavisering.

Inloggning för Vårdnadshavare via App
Vårdnadshavarna kan hantera mycket av kontakten med enheten/avdelning via en
mobil app.
Denna app laddas ner via App Store eller Goggle Play, beroende på vilken typ av
smartphone som används. För att få tillgång till användarnamn och lösenord måste
vårdnadshavaren först logga in i systemet som vårdnadshavare.
Logga In i App
Skriv in användarnamn och lösenord. Välj sedan Logga in. I den första vyn i
appen visas status på barnet för kommande fem dagar.
Anmäl Frånvaro via App
1. Välj det barn frånvaron gäller för
2. Välj Anmäla frånvaro
3. Välj Anmäl frånvaro idag eller Anmäl frånvaro i morgon
Anmäla Ledighet via App
Välj barn för att anmäla ledighet som ligger utanför verksamhetens lediga dagar/
stängningsdagar.
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Upprätta Avtal via App
Olika typer av avtal kan registreras för ett barn. Gå hem-avtal används när barnet
går hem och kan exempelvis vara; Hämtas kl 15.00 av pappa. Gå hem med
kamrat anges när barnet ska gå med hem till en kompis. Påminnelse anges när
man behöver ange extra information om barnet, exempelvis rörande blöjbyten, att
ringa mamma, skicka med regnbyxor hem etcetera.
Adresslistor via App
Adresslistor och kontaktinformation, exempelvis en telefonlista, går att nå via
appen.
Inställningar via App
I appens inställningar kan man ange om man önskar att det ska anges lösenord
varje gång det utförs en handling i appen.
Väljer man Logga ut innebär det att man loggar ut från appen helt och hållet. Om
man endast trycker på hemknappen på mobilen/plattan, kommer man direkt in på
appen igen vid nästa tryck, utan att behöva logga in på nytt.
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Har du frågor om:
det som rör verksamheten på er förskola/fritids, hjälp med schema samt lösenord
kontakta personalen på er förskola/fritidshem.
placering, regler inom barnomsorg/fritids, frågor om schema kontakta handläggare:
My Zinderland, 0151-193 95 my.zinderland@vingaker.se
programvaran, hjälp med lösenord kontakta systemförvaltare:
Maria Redfors, 0151-191 36 maria.redfors@vingaker.se
Mer information och handbok för vårdnadshavare gå in på
www.vingaker.se/lamnaochhamta
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