Vedlikehold og ettersyn på utstyr gjøres ved ulike intervaller, noen hver måned, noen 1 gang
i året og andre taes hver 1000 time. Det å holde kontroll på hva som er gjort og når noe skal
bli gjort er ikke så lett. Dette hjelper Vedlikeholdskontroll deg med.
Vedlikeholdskontroll er en applikasjon som fungerer på pc, nettbrett og mobiltelfon. En kan sitte
på kontoret og registrere hva som skal bli gjort og hvordan, og ta med seg nettbrettet eller
mobiltelefonen ut når oppdraget skal utføres. En har tilgang til den samme informasjonen og
dokumentene uansett sted og plattform. Kravet er at enheten har tilgang til internett.
Din bedriftskonto og data er sikret ved innloggingskontroll og krypterte overføringer. Du, og
de som har fått tilgang til din bedriftskonto logger inn og få tildelt de rettighetene som din
bedrift har gitt dem, enten administrator tilgang eller lese og skrive tilgang eller bare lese
tilgang.

post@vedlikeholdskontroll.no
http://www.vedlikeholdskontroll.no

Biler, båter, traktorer, gravemaskiner, ventiler, rør, veier, hytter og hus, det er stas og ha mange
ting, men det må ettersees og vedlikeholdes. Det er fort å glemme, med de kostnadene og
ulempene det kan medføre. Vedlikeholdskontroll hjelper deg med dette. Her kan du få
påminnelser på når du skal vedlikeholde, loggføre hva du har gjort, og holde kontroll over tidsbruk
og kostnader.

I Vedlikeholdskontroll kan man legge inn det utstyret man vil ha kontroll over vedlikeholdet
på, eller loggføre hva som er blitt gjort med det. Det er ikke noe begrensning på hva man
legger inn. Utstyr er et hvitt begrep og det er du som veit hva du trenger å ha kontroll over.

På utstyret du registrerer, kan du legge til en og en vedlikeholdsoppgave eller lage en
vedlikeholdsplan som automatisk generere vedlikeholdsoppgaver på gitte intervall. En kan
også knytte dokumenter eller internett dokumenter opp mot vedlikeholdet.

Ettersyn, inspeksjon, kontroll, avlesning, kjært barn har mange navn. Det kan være greit å
vite hva som er blitt gjort og når noen gjorde noe. På Ettersyn kan en logg føre hva som er
gjort eller en kan loggføre at en har vært et sted og utført en jobb eller en inspeksjon. Dette
hjelper deg med å følge opp utstyret ditt og ha oversikt over om du eller dine ansatte har
husket å gjøre det.

HMS dokumenter, manualer, reparasjonshåndbøker, ligger trygt på kontoret, men det er
ikke der en treng det. I Vedlikeholdskontroll tar man med seg dokumentasjonen ut. En
knytter dokumentasjon mot utstyr, vedlikehold eller ettersyn. Det kan være felles
dokumenter som alle oppgaver kan knytte seg imot, eller dokumenter som er spesifikke for
en vedlikeholdsoppgave eller et utstyr. Man kan ta bilder av det som er feil og legge det til
en vedlikeholdsoppgave, eller man kan ta bilder ved ettersyn for å dokumentere status.
Bilder av feil, reparasjonshåndbøker, HMS dokumenter, linker til produsenter med mer kan
være nyttig å ha når reparasjonen eller ettersynet skal utføres.

Påminnelser er en viktig del i Vedlikeholdskontroll, det er ikke lett å husk alt, og legger du inn
en vedlikeholdsoppgave eller lager en vedlikeholdsplan så får du en påminnelse i god tid før
jobben skal gjøres.

Det blir sendt ut varsel på Vedlikeholdsoppgaver som skal utføres, og de sendes til den som
har ansvaret for jobben og til de som er administrator. En kan selv sette hvor mange dager
før vedlikeholdet skal gjøres før varselet sendes ut.

Vedlikeholdsoppgaver som har gått over tida blir varsla med beskjed til den som har
ansvaret for jobben og til de som er administrator. Det blir sendt ut beskjed den dagen
Vedlikeholdsoppgaven skal utføres og hvis den ikke blir kvittert ut da, kommer det nytt
varsel 7 dager seinere og eventuelt et siste varsel 14 dager etter jobben skulle ha vert gjort.
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