HAGS
Inspektion

Det digitala arbetsredskapet gör det enklare och säkrare att få översyn och
kontroll på platsbesiktningarna.
Med mobilen eller plattan som arbetsredskap utför du besiktningar och kontroller
på nolltid. Enkelt kollar du upp tidigare utförda åtgärder i Appen.
Nyheter!
Rondering - Ett tillägg med många bra funktioner.
Verktyget kan nu användas med både iOS och Android.
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Få full kontroll och högre
effektivitet med HAGS Inspektion
Vad är HAGS Inspektion?
•
•
•
•
•
•

Digitalt arbetsredskap som effektiviserar arbetet med tillsyn, besiktningar och rondering
Utvecklad enligt gällande europeisk standard SS-EN 1176
Ger fullständig kontroll och översyn av samtliga anläggningar
Kvalitetssäkring gentemot anläggningens besökare och beställare
Alla utförda arbeten dokumenteras och lagras digitalt
Alla kontroller utförs direkt på plats via smartphone/surfplatta

Funktionalitet
•
•
•
•
•
•

Verktyget ger som standard stöd för fyra olika kontroller: Rutinmässig visuell besiktning och Funktionsbesiktning,
Årlig besiktning och Installationsbesiktning
Med tillägget Rondering kan fler olika kontroller läggas till även på områden som inte tillhör lekplats.
Schemalägg – Anpassa hur ofta en kontroll ska utföras
Allt arbete sparas automatiskt i realtid
Alla fel och anmärkningar skapar en åtgärd, vilket möjliggör fullständig dokumentation av felets/anmärkningens
väg till lösning
Plattformen erbjuder möjligheten att administrera tjänsten med hjälp av PC eller MAC

Rapporter
Efter varje utförd kontroll skapas en rapport per automatik. Rapporterna lagras digitalt, men kan både laddas ner,
skickas med E-post och skrivas ut.
Filtreringsfunktion finns för att kunna skräddarsy rapporter
Varje rapport visar:
• Vad för besiktning som utförts och på vilken anläggning
• Vem som utfört arbetet
• Datum och klockslag
• Anmärkningar med stöd för foto och kommentarer
• Åtgärdade anmärkningar
Felrapport
Skapa återkommande eller enskilda rapporter med fel/anmärkningar.
Möjlighet att även kunna skapa rapporter innehållandes enbart A-fel

Kostnad
Pris offereras och fri support ingår
HAGS Inspektion har möjlighet till integration genom API.
Innefattas inte i köpet
Läs mer om HAGS Inspektion på vår hemsida, www.hags.se
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