Dexter
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Dexter App för iPhone och Android
Mobilapplikation ”Dexter App” är en rollbaserad applikation som är kopplad till befintlig funktionalitet i
Dexter. Den är utvecklad för verksamheterna Grundskola, Gymnasium och Vuxenutbildning.
Dexter App är utvecklad för iOS (version 6.0 eller senare) och Android (version 2.2 eller senare).

Installation av Dexter App
Själva appen laddar varje användare själv ner från AppStore resp. Google Play. Använd nedanstående QRkod för respektive operativsystem

Android

iPhone

Direktlänk

Direktlänk

https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.hypernet&feature=search_result#?t=W
251bGwsMSwxLDEsImNvbS5oeXBlcm5ldCJ
d

https://itunes.apple.com/se/app/id555638
199?mt=8
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Funktioner


Läraren kan med Dexter App kvittera dagens lektioner dvs. registrera närvaro/frånvaro direkt från
sin smartphone, surfplatta eller dylikt



Läraren kan ställa in och/eller skicka meddelande (SMS) till elever.



Vårdnadshavare kan enkelt göra frånvaroanmälan för sina barn via Dexter App.



Eleverna kan se sitt schema



Myndiga elever kan även anmäla frånvaro

Allt är samlat i en rollbaserad applikation länkat till verksamhetssystemet på skolan

Inloggning
I Motala kommun använder vi oss av SSO, Single Sign On, d.v.s. vi har samma användarnamn och lösenord till nätet, e-post,
Dexter osv. Dessvärre fungerar inte detta SSO i IST App. Oavsett om man är personal, elev eller vårdnadshavare; logga in i
Dexter för att skapa eget lösenord. I Dexter finns menyval ”IST App”. Där framgår aktuellt Dexteranvändarnamn. Ange önskat
lösenord två gånger. Klicka OK. Nu går det bra att logga in i appen.
Inloggning sker med standardkonto i Dexter (alltså det användarnamn och lösenord som anges i menyval ”IST App”).
1.

Ange användarnamn och lösenord.

2.

Välj kommun. Senast valda kommun kommer upp som förval vid nästa inloggning.

3.

Tryck på ”Logga in”.

Om man glömmer sina inloggningsuppgifter får man nya via ”Glömt lösenord?”.
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Byta roll
Om den inloggade har flera olika roller är det enkelt att växla mellan dessa i applikationen.
Baserat på roll får man tillgång till olika funktioner.

Kvittera dagens lektioner dvs. registrera närvaro och frånvaro

1.

Från huvudmenyn väljer läraren funktionen ”Kvittera lektion” .

IST AB · www.ist.com

5

2.

Läraren väljer aktuell schemapost.

3.

Elever som är frånvaroanmälda har en synlig markering i listan när läraren loggar in.

4.

Läraren registrerar frånvaro på aktuella elever.

5.

Via ett klick kan läraren sätta närvaro på alla elever som inte har någon registrering.

6.

När registreringen är klar trycker läraren på Skicka.
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7.

Schemaposten byter färg för att visa att lektionen är kvitterad.

8.

Verksamhetssystemet uppdateras automatiskt när läraren kvitterar lektion i Dexter App.
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Ställa in lektion och/eller skicka meddelande till elever (SMS)
1.

Från huvudmenyn väljer läraren funktionen ”Ställ in/Meddela”.

2.

Läraren väljer aktuell schemapost.
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3.

Alternativ 1, Ställa in lektion och skicka meddelande:



Informationen går automatiskt ut till berörda elever via SMS.



Standardmeddelandet innehåller Ämne, Tidpunkt texten ”Lektionen är inställd”.



Läraren kan välja att även skicka med ett meddelande.

 Schemaposten ändrar färg till vit och får texten ”Inställd”. I och med detta är posten låst
för redigering.

Alternativ 2, Endast skicka eettt meddelande:

-

Meddelandet går ut via SMS till berörda elever, t.ex. meddelande om salsbyte.
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Frånvaroanmälan för sina barn
1.

Från huvudmenyn väljer vårdnadshavaren funktionen ”Frånvaroanmälan”.

2.

Vårdnadshavaren väljer aktuellt barn.
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3.

Alternativ 1, Frånvaroanmälan för hel dag:

-

Markera ”Heldag” och frånvaro anmäls för dagens datum.

Alternativ 2, Frånvaroanmälan för ett tidsintervall:

-

Ange start- och sluttid för frånvaron.
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4.

Vårdnadshavaren trycker ”Skicka” och får meddelande om att frånvaron är rapporterad.

5.

Aktuellt barn får markeringen ”Frånvarande”.

IST AB · www.ist.com

12

