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Забележка: 
Персоналният номер е генериран при въвеждане 
на служителя в web портала. 
При първоначалното влизане паролата е 
еднаква за всчики потребители и е същата, 
която е използвана при регистрация на 
системата. 
След първоначалното влизане може да 
промените своята парола. 

Вход към мобилното приложение BauBuddy
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За да влезнете в мобилното 
приложение е необходимо да 

използвате своя персонален 
номер ID на потребителя, парола  

и да натиснете бутона Вход.



Навигационно меню

Преглед на задачите и 
проектите за деня

Преглед на моите работни задачи
Преглед на всички задачи 

Преглед на вътрешните задачи

Списък с проектите

Списък с ресурсите – автомобили и други
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Работна задача и отчитане на време

Име и пореден номер на проекта – под 
него с по-малки букви е името на клиентПланиран старт, час и дата на задачата

Място на извършване на задачата, 
адрес и навигация с Google maps 

Информация за клиента, адрес и 
навигация с Google maps

Подробно описание на задачата
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Работна задача и отчитане на време

Стартиране на работния ден – отчитане 
на времеСтартиране отчитане на шофиране

Стартиране отчитане на почивка
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8 Край на работния ден 



Работна задача и отчитане на време
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Избиране на екип, превозно средство, качване на снимки и документи

От иконата горе в дясно се отваря прозорец 
за избор на екип и превозно средство
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Направи снимка с камерата

2Качване на снимка от галерията
Отбелязване на размери/ коментари 
към снимка

Добавяне на документ
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Редактиране/ избор на екип и превозно средство
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Редактиранe/ избор на екип

Редактиранe/ избор на превозно 
средство или друг ресурс



Преглед на часовете

Преглед на часовете
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Подробен преглед по дни

ФилтърОбновяване

Избор на месец / година



Добавяне на снимки към работна задача

Избор на снимка
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Качване на 
снимки

2Качване на 
снимка от 
галерията
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BauBuddy

Support
Name …
Phone …


