
Bruksanvisning for administrasjon av Digitalt Tilsyn
Registrere ny bruker/tjenestemottaker

Tilknytte kamera
Registrere tilsynstid

Registrere ny operatør
Begrense operatørtilgang
Se på tilsynslogg

Når man logger inn i Digitalt Tilsyn med administratorrettigheter vil flere administrative funksjoner være tilgjengelig. Disse er: registrering av
bruker/tjenestemottaker, registrering av operatør og å se på tilsynslogg.

Registrere ny bruker/tjenestemottaker

For å registrere en ny bruker i Digitalt Tilsyn applikasjonen, klikker man på bruker-ikonet indikert ved et hjerte i venstre sidemeny. Man får da opp
en oversikt over alle brukere i systemet og mulighet for å registrere nye brukere. 

Videre klikker man på legg til knappen indikert ved et pluss symbol. Da kommer men til en side hvor man oppgir navnet på den nye brukeren og
bekrefter ved å klikke på legg til knappen. Navnet på bruker bør ikke være personidentifiserende.

Tilknytte kamera

Etter at man har lagt til brukeren må man konfigurere hvilket kamera som skal knyttes til denne spesifikke brukeren. Man velger da brukeren fra
listen ved å klikke på denne. Da får man opp en konfigurasjonsside for brukeren:



Under grupperingen Egenskaper velger man feltet Video. Til høyre i dette feltet er det en knapp medet  utstyrs-ikon. Når man klikker på denne
knappen får man opp en liste over tilgjengelige kamera i kontoen. Man kan da velge det kameraet man ønsker å knytte til brukeren ved å klikke
på det.

Registrere tilsynstid

For å registrere hvilke tider som et kamera skal være tilgjengelig for planlagt  tilsyn, klikker man "legg til" under grupperingen Tilsynstid.



For hver dag i uken kan man da sette hvilke tider som kameraet skal være tilgjengelig. Det er mulig å velge flere dager med samme tidspunkt.
Hvis det ønskes ulike tidspunkt for de forskjellige kameraene, så kan man lege til flere tidsbegrensninger.

Registrere ny operatør

For å registrer nye operatører i Digitalt Tilsyn applikasjonen, klikker man operatør ikonet indikert ved en person i venstre sidemeny. Man får da
opp en oversikt over alle operatører i systemet.



Videre klikker man på legg til knappen indikert ved et pluss symbol øverst til venstre i listen. Da kommer men til en side hvor man oppgir
personnumemret på den nye operatøren og bekrefter ved å klikke på legg til knappen. Personnummer brukes for å identifisere operatør med
IDPorten. Hvis man skal bruke annen type innlogging for operatører, vennligst ta kontakt med support.

Begrense operatørtilgang

For å begrense hvilke brukere/tjenestemottakere en operatør kan aksessere, klikker man på den aktuelle operatøren. Man får da opp skjermen
som vist under:

For å legge til en begrennsning, klikker man på "legg til bruker" eller "legg til gruppe". Operatørens tilgang vil da bli begrenset til enkelt brukere
eller brukere i gruppe.

Se på tilsynslogg

For å se på tilsynsloggen, klikker man på logg-ikonet indikert ved parallell linjer nederst i venstre sidemeny. Man får da opp et søkefelt med
mulighet for å søke i tilsyn som har blitt foretatt samt en liste over de siste innsynene på kontoen.



I denne skjermen kan man søke etter tilsyn utført av en spesifikk operatør eller tilsyn utført på en spesifikk bruker/tjenestemottaker. Videre kan
man søke etter spesielle hendelser som er logget ved å velge denne hendelsen i valgfeltet for hendelser. Søket vil hente maksimalt 100 rader.
Man kan klikke gjentagende ganger på "se lenger tilbake" knappen for å søke bakover i tid. 
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