Ny DayCare App til forældre på både iOS og Android!
Nu er der nyt på app fronten til forældrene. Vi har det sidste halve års tid optimeret DayCare, og vi har
sammenlagt alle vores apps, således at vi er i stand til at rulle en app ud til både forældre og personale.
Derfor er denne udgivelse meget vigtigt for forældre såvel som personale. Vi har optimeret processen med
at registrere apps, og derved fjernet en del at de udfordringer, der har været i forbindelse med aktivering.
For at du kan komme i gang så hurtigt som muligt med den nye app, er her en lille vejledning til, hvordan du
kommer i gang.

Krav til brug af app
Du skal være forældre til et barn, der har DayCare i deres institution.
Du kan bruge følgende enheder:
1. IPhone, IPad, IPad pro med min. version 8.
2. Android (tablets og telefoner) fra Android version 4.2
Vi supporterer ikke ældre versioner af Android eller iOS. Disse skal benytte sig af home.daycare.dk

Sådan installeres DayCare på din enhed
Find den nye DayCare app under navnet ”DayCare” på App Store (iOS) eller i Play
Butik (Android) eller scan QR koden.

Registrering
Efter app’en er downloadet på telefonen, vælg ”Jeg er forælder” og følg vejledningen på skærmen for at
registrere dig.
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Funktioner
I DayCare app’en findes følgende funktioner for forældre:
-

Fravær: Angiv, hvis dit barn holder fri eller er syg
Beskeder: Modtag og send beskeder til institutionen
Aftaler: Opret aftaler for dit barn
Feriepasning: Giv tilbagemeldinger på ferier
Legelister: Find adresser og telefonnumre på de
øvrige forældre i institutionen
Dokumenter: Modtag og læs nye dokumenter fra
institutionen
Billeder: Se billeder fra dit barns hverdag i institutionen

Vælg her
hvilke
menupunkter
du ønsker i din
Quick menu

Hvornår kommer der nye funktioner?
Vi arbejder allerede på ny funktionalitet og evt. fejlrettelser til app’en. Vi kommer derfor allerede i løbet af
sommeren med en opdatering med disse funktioner:
-

Opslag: Se opslag fra dit barns institution
Arrangementer: Se og tilmeld dig arrangementer i dit barns institution
Redigere barnets stamdata: Direkte fra app’en kan dit barns stamdata opdateres
Redigere forælderens stamdata: Direkte fra app’en kan du opdatere dine stamdata
Statistik for fremmøde: Se dit barns fremmødestatistik

Hvad med den gamle DayCare forældre App?
Den skal du slette fra din enhed.
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