Velkommen til din ejendoms ProBo!

Beboere, administrator og bestyrelse får nemmere ved at dele information vedrørende jeres
ejendom med den sikre kommunikationsløsning ProBo. Informationer deles hurtigere og lettere
og f.eks. er alle ejendommens dokumenter og beskeder tilgængelige døgnet rundt på nettet.
Det hele fungerer fra smartphone, pc, mac eller sågar en skærm i opgangen.
Alt du som beboer skal gøre, er at oprette dig med din egen personlige adgang. Det gør du fra
en invitation du kan modtage på din e-mail - og du er oprettet på to minutter.

Forsiden af en ejendoms ProBo.
Her får du som beboer adgang
til dine beskeder, oversigt over
nyheder oprettet af bestyrelsen,
mulighed for selv at oprette
opslag til andre beboere m.m.
Fra menuen til venstre findes
f.eks. punktet ”Dokumentarkiv”,
hvor du finder alle ejendommens
nøgledokumenter som referater,
vedtægter, regnskaber m.m.

Har du brug for hjælp til ProBo,
så klik blot på ”Hjælp” som du
finder øverst til højre. Her finder
du hjælpevideoer og mulighed
for hjælp på både via telefon og
e-mail.

Du kan via punktet ”Brugere” se, om f.eks.
din nabo også er oprettet. Er naboen ikke
oprettet, så kan du klikke på knappen ”Inviter”
ud for navnet, taste naboens e-mail og
invitere denne til at få adgang:
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Brugerlisten i ProBo
Via punktet ”Brugere” kan du se oversigt over beboerne i ejendommen.
Bestyrelsesmedlemmer kan se det telefonnummer og den e-mailadresse den enkelte beboer
er oprettet med og således bruge disse kontaktinformationer i fald der er behov for direkte
kontakt til en beboer. Dine personlige kontaktoplysninger kan ikke ses af andre beboere end
bestyrelsesmedlemmerne.
Via knappen ”Filtre”, kan du f.eks. filtrere listen således at kun bestyrelsesmedlemmer vises.

Informationssider
Punktet ”Informationssider” inderholder de sider, som bestyrelsen har oprettet og valgt
at beboerne skal kunne tilgå og læse. Der kan ligge dokumenter, billeder og tekst til hver
informationsside. Typisk ligger her relevant information om ejendommen og evt. faciliteter.

Beskeder
Beskeder hver beboer adgang til sin egen personlige indbakke. De modtagne beskeder kan
være automatisk notifikationer om f.eks. nye dokumenter fra administrationen til ejendommen,
beskeder fra andre beboere eller beskeder fra bestyrelsen.
Vil du skrive en besked, så klikkes blot på ”Skriv besked” og i feltet ”Modtagere” tastes
noget af navnet på modtageren. Skal du skrive en besked til hele bestyrelsen kan gruppen
”Bestyrelsesmedlemmer” vælges.
Der kan skrives beskeder til alle oprettede brugere og de modtager en notifikation på e-mail om
at der ligger en ny besked til dem, så snart du har klikket på ”Send”.

Nyheder
Nyheder, beskeder og opslagstavle minder om hinanden. Det er kun bestyrelsesmedlemmer,
der kan oprette en nyhed og det er således den officielle kanal for nyheder om ejendommen
til beboerne. Nyheder sendes automatisk pr. e-mail til oprettede beboere og kan ses i samlet
oversigt via punktet ”Nyheder”.
Beskeder fungerer som et e-mailsystem så via en besked, kan der sendes en orientering som
kun er tilgængelig via beskeder og dermed ikke ”fylder” i en oversigt over nyheder.
Opslagstavlen er stedet, hvor beboere selv kan tilføje opslag. Det kan sammenlignes med en
fysisk opslagstavle i opgangen, hvor beboere også kan tilføje noget.

