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Hvem er vi?



Hvad er Wicomico Enterprise?
•Specialdesignet 
kommunikationsplatform til 
bofællesskaber 

•Nabokommunikation og opslagstavle 

•Deleøkonomi og udlejning 

•Aktivitetskalender 

•Filer og dokumenter



Hvad er Wicomico Enterprise?

•Wicomico Enterprise er udviklet i 
samarbejde med en ejendomsbranche i 
forandring 

•IBG - en fælleskabsløsning for 
mennesker med særlige behov, som er 
tilknyttet bosteder, aktivitetstilbud og 
bostøtte



Hvorfor en ny app?

•Øget systemstabilitet og mulighed for 
hurtigere rettelser 

•Optimeret brugerflow 

•En større sammenhæng mellem 
manager og app 

•Mulighed for at tilgå appen via browser 

•En app, der loader hurtigere 



Gennemgang af ny app



Opslagstavlen

• Vi starter i Opslag/opslagstavlen 

• Navigationsmenu i bunden 

• Bladre gennem kommentarer 

• Opslag med overskrifter 

• Den gamle fold-ud-menu er beholdt 

• Loader hurtigere



Stødende indhold 
og blokér bruger

• Indrapportering af stødende indhold 

• Tryghed 

• God omgangstone 

• Bloker en bruger

Stødende indhold Bloker bruger



Kalender

• Nemmere at danne sig et overblik 

• Nye filtre: Kommende, Tidligere og 
Dine 

• Både slette og aflyse begivenhed 

• Muligt at duplikere en begivenhed 
direkte i appen



Tjenester

• Nemmere at danne sig et overblik 

• Nye filtre: Tjenester, Dine bookinger 

• Bookinger og service er samlet



Beskeder:  
Gruppechat

• Mulighed for at kommunikere med flere 
naboer på en gang



Mit hjem

• Profil ligger øverst 

• Ny struktur for filer og dokumenter 

• Oversigt over vigtige kontakter 

• Købshistorik 

•Sprog



Notifikationer
•Muligt at indstille dem efter egne 
præferencer. 

•Indstillinger til notifikationer:  
Mit hjem -> Rediger profil -> 
Notifikationer -> Indstillinger 

•Husk at tjekke din telefons 
notifikationsindstillinger 

•Notifikationer og børn 

•Ny opdatering af app



Grupper

• Nyt design og optimeret brugerflow 

• Åbner i gruppens opslagstavle

Gruppeoversigt Gruppesiden



Browserversion

Moduler

Opslag

Kalender

Beskeder

Tjenester

Mit hjem

Brug dette link: https://hedehusene.spaces.wicomico.io/

https://hedehusene.spaces.wicomico.io/


Sådan opdaterer  
du din app
• iPhone: App Store -> profilbillede i 
højre hjørne -> scroll ned og vælg 
“Opdater” 

•Android: “Google Play” -> profilbillede i 
søgefeltet, øverst -> “Administrer apps 
og enheder” -> “Tilgængelige 
opdateringer” og find den app, du 
gerne vil opdatere

iPhone Android



Sådan opdaterer  
du dit styresystem

• iPhone: “Indstillinger” -> “Generelt” -> 
“Softwareopdatering” -> “Hent og 
installer” 

•Android: “Indstillinger” -> 
“Softwareopdatering” -> “Vælg den 
seneste opdatering”

iPhone Android



Fri leg (10-15 min.)

Dorthe og Kristina
• Download af app 
• Opdatering af app 
• Opdatering af styresystem

Erwin og Emma
• Brug af ny app 
• Notifikationer



Spørgsmål fra salen



Support

Brugsspørgsmål og  
Tekniske problemer

Kontakt Kristina

På sigt

Videoguides



Tak for i dag :)


