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Opsætning 
1. Start med at vælge de afdelinger og brugere, du 

ønsker vist fra Planen i menupunktet ’Brugere’ 
2. Øverst til højre definerer du, den periode,  

du ønsker vist i planen. 
3. Nederst til venstre justerer du, hvor mange 

dage du vil se på skærmen ad gangen. 

Opret opgaver! 
1. Du opretter opgaver ved at højreklikke på 

den dag og tidspunkt du ønsker opgaven. 
 

Brug musen i Planen 
1. Kør musen hen over ordre-

bjælken for at se 
ordredetaljer. 

2. Du kan flytte ordrer og ændre 
varighed ved at trække med 
musen i Planen. 

Kom godt i gang med WPA Plan 

2. Brug luppen til at søge kunden, anlæg eller 
serviceenhed frem. 

3. Angiv opgaven i ’Beskrivelse’ , og evt. 
interne bemærkninger i notat-feltet.  
Notat 2 er beregnet til notater fra montøren 
retur til kontoret/planlæggeren. 
 4. Du kan oprette en opgave til en montør eller synlig for hele 

gruppen (på den blå bjælke) 
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Søgefunktion 
1. Brug søgefunktionen til at fremsøge en specifik opgave 

eller opgaver for en bestemt montør, periode eller 
status. 

 
 

Snerydder 
1. Brug snerydderen til at holde styr på ’gamle 

opgaver’. Fx opgaver som ikke er afsluttet. 
2. Med ’Søg’ får du de søgte ordrer på en liste 
3. Med ’Simuler Søgning’ flyttes de fremsøgte 

opgaver frem til dags dato, så de kan re-
planlægges. 

Opgave stati 
1. En opgave oprettes med status VENTER (hvid).  

Disse opgaver kan kun ses i Planen. 
2. Højreklik og vælge AKTIVER for at gøre opgaven synlig for 

montøren. 
 

3. Når montøren accepterer en opgave gemmes 
data på hans klient.  

4. Når opgaven er ACCEPTERET eller I GANG, 
’ejer’ montøren den, og så må den IKKE 
flyttes i Planen. Den låses med hængelås.  

5. Skal opgaver med status ACCEPTERET eller I 
GANG flyttes, skal de først SENDES HJEM. 

6. Vis du fjerner hængelåsen og redigerer i 
opgaven, skal du genaktivere, for at montøren 
ser rettelserne. Markeres med gult på klient. 

HUSK! 
1. At opgaver med status ACCEPTERET eller I 

GANG skal SENDES HJEM før de må flyttes 
i Planen. 
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