
DayCheck Touch 
Touchskærmen er den, som brugerne anvender i dagligdagen til at checke ind, når de kommer og ud igen, 

når de går hjem.  

Installation 
For at installere DayCheck gøres følgende:  

- Åbn Internet Explorer 

- Gå ind på siden http://touch.daycheck.dk/ 

- Klik på Installer DayCheck knappen og følg installationsvejledningen. Hvis Silverlight ikke allerede er 

installeret på skærmen vil installationen af dette program også indgå i installationen.  

 

 

Efter DayCheck er installeret indtastes den 12 cifret kode for at logge på 

- De 12 cifrede koder finder I i admin.daycheck.dk under “Indstillinger” og “Skærme, Tablets og 

telefoner”  

- Touchskærmen vil efterfølgende have husket den 12 cifrede kode, når man åbner DayCheck. 

http://touch.daycheck.dk/


 

Anvendelse af DayCheck touchskærm 
Forside i DayCheck 

- Vælg afdeling 

 

 

Hvis i opretter flere gruppe vil de fremgå af denne side. Pt. er gruppen ”Borgere” kun oprettet 

- Klik på gruppen ”Borgere” for at få vist de enkelte brugere.  

 

De oprettede brugere i gruppen ”Borgere” bliver vist (Pt. er kun en bruger oprettet i gruppen Borgere, 

Lis Mortensen) 



 

Lis Mortensen klikker på sit billede for at checke ind, når hun kommer i centret.  

 

 

 

Forventet check ud til kan justeres med 

pilene 

Klik på den grønne check ind boks, for at 

checke ind.  

 

 

 

Når brugerne er checket ind, ændres deres farve på forsiden fra rød til grøn.  

 

 

Når Lis går hjem, så klikker hun på sit billede igen og 

derefter på den røde Hjem knap 

 

 



 

 

 

Tidspunktet for, hvornår Lis gik hjem, bliver anført samt 

farven skifter til gul.  

 

Farvekoder:  

- Rød = har ikke været i centret i dag 

- Grøn = er i centret lige nu 

- Gul = har været i centret i dag men er gået hjem for i dag 

Næste dags morgen er alle brugerne vist med rød.  

 

Skift mellem grupper 
Hvis i opretter flere grupper skiftes gruppe ved at klikke på ”Vælg Afdeling” i toppen af skærmen.  

 

 

Eks. på en opsætning med flere grupper og visning af personale.  

 

 

 



Personale 
Hvis man vælger, at personalet skal vises på Touchskærmen, vil de blive vist under gruppen ”Personale” på 

Touchskærmen. Personalet kan checke ind og ud på samme måde som brugerne.  

 

 

Brug af aktiviteter 
Det er muligt for den enkelte bruger at sætte sig selv på en aktivitet. Dette gør brugeren ved igen at klikke 

på sit billede på Touchskærmen, og de oprettede aktiviteter bliver vist på skærmen.  

Brugeren klikker på den aktivitet som man deltager i. F.eks. Håndarbejde 

 

Så vil der komme et lille ikon ud for Lis billede på forsiden. 

 

På denne måde kan man se hvilke brugere der er på hvilke 

aktiviteter.  

 

 

Når Lis ikke længere deltager i aktiviteten, klikker hun igen på sit billede og derefter på aktiviteten. Herved 

bliver ikonet fjernet fra hendes billede.  

 

 


