20 oktober 2016

Vi finns numera i
”Boappa”
Vad är Boappa?
Boappa är en gratis-app för moderna boenden. Appen gör det
enkelt för dig som boende att ta del av information från
styrelsen/värden.
• Få viktiga nyheter via push notiser
• Ha direkt tillgång till all information om boendet
• Skicka meddelanden till styrelsen/värden

Hur får jag tag på appen?
Appen finns för alla mobiler och läsplattor från Apple samt alla
smartphones och läsplattor som använder Android.
Sök efter “Boappa” i App Store eller Google Play.
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Hur väljer jag vårt boende?
Klicka på “Kom igång” och välj:
1) Län
2) Kommun
3) Typ av boende
För att logga in på ert boende anger
du det lösenord du fått från
styrelsen/värden. Om du inte har
lösenordet så kan du begära det via
appen.
Lösenord:

När du väl har loggat in kommer appen automatiskt vara
inloggad på ditt boende, du behöver inte logga ut. Om du
loggar ut så får du inte push notiser.

Vilka funktioner finns i appen?
Appen har idag fyra huvudsakliga funktioner:
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• Nyheter Efter att du loggat in på ert boende
kommer alla meddelanden från styrelsen/
värden att komma som push notiser. Viktiga
datum samlas i Kalendern och kan enkelt
exporteras till din egen kalender.
• Info Här kan du snabb och enkelt läsa information om
ditt boende så som Trivselregler, Försäljningsstatistik,
Dokument, Frågor & Svar och mycket mer.
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• Meddela I detta formulär kan du skicka meddelanden
direkt till styrelsen/värden. Du kan lägga till en bild och
ditt meddelande skickas som email.
• Kontakter Här har du relevanta kontaktuppgifter för ditt
boende samlat på ett ställe. Hitta telefonnummer, epostadresser eller hemsidor till specifika
styrelsemedlemmar och externa kontakter så som
låssmed, målare eller mäklare.
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Vanliga Frågor & Svar
Kostar appen något att ladda ner?
Nej, appen är kostnadsfri så du kan ladda ner appen så många gånger
du vill och även till flera mobiler och läsplattor.
Finns appen också för Windows mobiler?
För närvarande finns appen endast i App Store (iPhone och iPad) samt
Google Play (de flesta andra mobiler och läsplattor).
Vem är det som är ansvarig för det som läggs upp i appen?
Det är er styrelse/värd som lägger upp innehållet för er boende.
Jag får inga push notiser, vad ska jag göra?
Se till att du är inloggad på ert boende. Om du öppnar appen och det
står “Kom igång” så är du inte inloggad. Välj då er boende och logga in
genom att uppge det lösenord du fått. Om du inte har lösenordet kan
du begära att få det i appen.
Behöver jag uppdatera när det kommer nya versioner?
Vi rekommenderar att alltid ladda ner den senaste versionen eftersom
den kan innehålla viktiga buggfixar samt ny funktionalitet.

Emaila oss gärna på info@boappa.se ifall du har synpunkter på detta
infoblad, på appen eller ifall du har förslag på nya funktioner.
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