LOVPLIGTIGE EFTERSYN DIGITALISERET

Har du fuldt overblik over lovpligtige eftersyn? Adding Engineering skaber overblikket!

Lovpligtige eftersyn
Myndighederne stiller høje krav til de danske virksomheder, hvad angår personsikkerhed, bygninger, værktøj og materiel,
herunder også lovpligtige eftersyn. Disse
eftersyn kan udføres internt i virksomheden men kræves ofte udført af akkrediteret
tredjepart.
Det er almindeligt kendt, at der er krav til
eftersyn af elevatorer, taljer og brandslukkere. Men vidste du, at bl.a. værnemidler,
tekniske hjælpemidler, nød- og panikbelysning, stiger etc. ligeledes er pålagt lovpligtigt eftersyn?
Forøg sikkerheden og undgå arbejdsskader som følge af manglende eftersyn
Adding Engineering tilbyder fuld integrering af relevante komponenter i det
Cloud-baserede system, Inextia*. Integreringen vil omfatte alle virksomhedens
komponenter, hvor lovpligtigt eftersyn
påkræves. Herigennem øges sikkerheden,
og risikoen for arbejdsskader som følge af
manglende vedligehold minimeres!
*Serverbaseret Sertica tilbydes også

Få fuldt overblik og undgå uforudsete udgifter
Adding Engineering forestår gennemgang
af alle virksomhedens komponenter og
strukturerer dem efter kundens ønsker.
Datablade og relevant dokumentation tilknyttes komponenter, hvorved der skabes
overblik og al dokumentation samles ét
sted!
Inextia danner og opdaterer automatiske
joblister og skaber herved fuldt overblik
over forestående og fuldførte opgaver.
Herved undgås uforudsete udgifter, da alle
opgaver samles ét sted med fuldt overblik
og detaljerede jobbeskrivelser.
Al dokumentation lige ved hånden
Ved brug af app er det muligt at have alle
procedurer, anlægsnumre og joblister lige
ved hånden. Teknikere har derfor altid det
bedste grundlag for korrekt udført arbejde,
og menneskelige fejl minimeres. Opgaver
kan afsluttes og bemærkninger tilføjes på
site. Ligeledes kan udfyldte tjeklister og
certifikater tilknyttes eftersyn og skaber
herved fuld sporbarhed.

FORDELE
– ved digitalisering af
lovpligtige eftersyn
Overblik over alle komponenter
Tilpasning af træstruktur til
den enkelte virksomhed
Al dokumentation samlet ét
sted
Automatiske joblister
Fuld sporbarhed på udførte
eftersyn
Ensartet rapportering
Effektiv planlægning
Direkte adgang til relevante
brugsanvisninger
Mulighed for automatisk
rekvirering af tredjepart
Mulighed for integrering af
virksomhedens resterende
systemer
Kontakt Adding Engineering for
yderligere information:
7023 4555 / adding@adding.dk
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