
Offline funktionalitet og låsning af rapporter 
Husweb er designet til, at du kan udføre tilsyn og inddatere tilstands- og elinstallationsrapporter i områder, 
hvor wifi-signalet er svagt eller ikke eksisterende. For at kunne inddatere offline og efterfølgende gøre det 
inddaterede materiale tilgængeligt i Husweb og afslutte rapporten, skal du huske at gøre forskellige ting 
inden, under og efter tilsynet. 

Inden tilsynet skal du: 

1. Oprette rapporten i Husweb. Klik på det gule plus i nederste højre hjørne i rapport-menuen. Klik 
derefter på opret rapport. 

 
 
2. Sende sælgeroplysninger til sælger. Når du har klikket på ”Opret rapport” skal du indtaste 

ejendommens stamoplysninger og sende sælgeroplysningsskemaet til sælger. 



 

 



3. Modtag og accepter oplysningerne fra sælgeren. Når sælger har besvaret sælgeroplysningsskemaet 
vil svarene fremgå på rapporten i Husweb under sælgeroplysnings-fanen. Hvis alle oplysningerne er 
udfyldt, skal du trykke ”OK”, hvorefter du bliver sendt til overbliks-fanen. 

 
 

4. Gem rapporten ved at synkronisere den. Når du har trykket ”OK” til sælgeroplysninger skal du 
Gemme/Synkronisere rapporten, så sælgeroplysningerne gemmes. 

 
5. Hente rapporten ned på den computer eller tablet som skal bruges til inddatering i forbindelse med 

tilsynet. Når du har gemt rapporten skal du klikke på ikonet ud for rapporten i rapport-menuen, for 
at hente den ned på din pc eller tablet. Her vælger du ”Gør tilgængelig offline”. Den er nu 
tilgængelig offline på den enhed du arbejder på. Ønsker du at låse rapporten så andre ikke kan 
arbejde i den kan du i stedet for vælge ”Lås rapport”. Dermed bliver rapporten tilgængelig offline 



og der er ikke andre der kan åbne den. Rapporten vil være låst til den enhed du arbejder på indtil 
du enten frigiver den, afslutter den eller betaler den. 

 

 

6. Rapporten er nu tilgængelig offline uden forbindelse til et netværk. Du kan nu åbne rapporten på 
den tablet eller pc, som du har hentet den ned på, uden forbindelse til et netværk. Såfremt du har 
valgt at låse rapporten vil den nu være låst for redigering af andre og være låst til den enhed du 
arbejder indtil du frigiver den, afslutter den eller betaler den. 
Du kan se de forskellige statusser over løbenummeret: 

 



Her er rapporten låst af dig og du er på den enhed den er hentet ned på. 

 
Her er rapporten låst af dig, men du arbejder på en anden enhed end den rapporten er hentet ned 
på. For at undgå datatab skal du finde den enhed som du har hentet rapporten ned på først og som 
den nu er låst til. Herefter skal du synkroniserer den og frigive den for at arbejde med rapporten på 
en anden enhed. 

 

Under tilsynet skal du: 

Under tilsynet er det vigtigt, at du husker, at følgende funktionalitet ikke kan anvendes når du arbejder 
offline i systemet: 

- Gemme/synkronisere rapporter 
- Uploade billeder til rapporten 
- Afslutte rapporten 

Når du arbejder offline skal du derfor blot fokusere på at inddatere og vente med at gemme/synkronisere, 
uploade billeder og afslutte rapporten til du igen har forbindelse til et netværk. 

 

Efter tilsynet skal du: 

Når du er færdig med at lave dit tilsyn offline er det vigtigt, at du ikke lukker Husweb og rapporten ned før 
du har gemt/synkroniseret de indtastede data. Når du igen er et sted med forbindelse til et netværk, skal 
du sørge for at trykke på ”Synkronisér rapport”. 

 



Hvis rapporten ikke er synkroniseret, vil den være markeret med rød under ”rapporter” og ”i gang” fanen. 

 

Når rapporten er synkroniseret, har du gemt dine inddateringer på serveren og du kan derefter arbejde 
videre på rapporten fra en anden pc eller tablet end den du foretog selve inddateringen på. 

Undgå tab af data 
Der er som bekendt ikke noget værre end spildt arbejde. Desværre har vi erfaret at bygningssagkyndige og 
elinstallatører har oplevet at miste den data, som de har inddateret i forbindelse med et tilsyn. Det kan du 
undgå ved at følge disse råd: 

1. Husk altid at synkronisere/gemme en rapport når du har fået netværksforbindelse igen. 
2. Log altid ud af systemet efter endt arbejdsdag. Skulle du glemme at logge ud af systemet, vil du 

modtage en påmindelse efter 24 timer, hvor du bliver bedt om at logge ind i systemet igen og 
synkronisere/gemme dine indtastninger. 

3. Ha’ altid kun én Husweb-fane åben i din browser. 
4. Lad være med at dele dit brugernavn og password med andre. 

Låsningsfunktionen 
Låsningsfunktionen er bygget sådan at når man tilgå en rapport låses rapporten. Inddateres der data i 
rapporten forbliver rapporten låst på enheden og til den bruger som har tilgået den indtil den enten er 
færdiggjort eller brugeren frigiver den. HUSK at synkroniserer før du frigiver en rapport da alle inddaterede 
informationer ellers slettes. 

Man kan tilgå og kigge i en rapport og derefter forladen den uden at den låses til enheden og brugeren. 
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