VIEWPOINT FIELD VIEW

KVALITETSSIKRING
Ved at give projektet en ’enkel–at-bruge’ mobil applikation til registrering og
datafangst, fra hvor som helst på pladsen, gør det muligt for brugere at
fange samt behandle observationer hurtigere, bedre rapportering, reduceret
risiko samt højnet kvalitet af leverancer.

FORDELE
•

Alt er online – og offline

•

Mindre papirarbejde, hurtigere
rapporter

•

Konsistens i dataopsamling

•

Log for ”hvem gjorde hvad”

•

Forøger sikkerhed og kvalitet

•

Automatisk dokumentation
ved aflevering

•

Tæt integration med tegninger
og dokumenter fra Projektweb

•

Højere kvalitet – lavere
omkostninger

•

Tilgængelig for Web, Android,

Erstatter pen og papir i marken
Field View optimerer projektet og med digitale blanketter for Tilsyn,
Inspektion, Dagsrapport, Mangel m.fl. afspejles dine arbejdsgange inkl.
lokation med GPS og QR samt placering på tegning mm.

Hold projektet på sporet
Forkorter tiden du normalt anvender til opsamling af data og håndtering af
papirarbejde, sikrer hurtigere kommunikation med underleverandører og
opretholder integriteten i dine projekter med KS.

Windows & Apple iOS enheder

Søgemaskine
Kraftig funktion til af finde, filtrere og henter information hurtigt og effektivt.
Søg på navn, type, fag eller person, også gemte søgninger er muligt.

Fleksibel ’workflow’ kontrol
Styrer information gennem registrering, behandling
og færdigmelding. Fremdrift via allokering og status
sikrer at de rette personer behandler, ændre og
godkender til processen er udbedret. Systemet
sender automatisk e-mail til relevante modtagere,
med opdateret og fremhævet information om
nødvendige udbedringer.
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VIEWPOINT FIELD VIEW

OPGAVER, BLANKET OG TJEKLISTER
Projekt teams kan nemt oprette en mangel, KS kontrol eller Tilsyn og få
overblik over udestående arbejde samt linke enhver anden opgave der
kræver aktivitet, vedhæftet tegning eller koordinering.
Automatisk synkronisering sikre offline information hurtigt når til rette
modtager, ved både og opdaterer afsender og modtagers mobile enheder
på farten, også besked via e-mail sendes ifm. synkronisering.

Commissioning, inspektioner og
rapporter Enkelt at oprette kontrol steps
til processen for sammenhængende
aktiviteter eller tjeklister til gentagne
inspektionsrunder.
Definer stop punkter og opret regler der
kræver formularer, opgaver eller
godkendelser i form af underskrift.

Med projekt tegninger direkte på skærmen
kan du identificere den præcise lokation
af et emne, tage et billede med det
indbyggede kamera og gøre det til en del
af dokumentationen.

Asset og FM

Elektroniks blanket/formular

I forbindelse med inspektioner og audits,
kan du håndtere faste eller flytbare
inventar, inklusive udstyr på fabrik eller hele
anlæg. Du kan også udføre fotos,
kommentarer, opgaver og formularer til
assets som en del af auditeringsprocessen.

Hurtig og effektiv håndtering af opståede situationer for sikring af højeste
sikkerhedsniveau på byggepladsen. Med Field View vedligeholdes en
logbog med sikkerheds- og sundhedsinspektioner. Du kan ydermere trække
rapporter ud, der giver dig grundlaget for detaljerede analyser.

KS/Fremdrift og inspektioner
Kvalitetsansvarlige, ingeniører og bygge teams kan tage velbegrundede
beslutninger, der hjælper med at drive forbedringer. Du kan oprette præcise
optegnelser af enhver situation eller problematik ved at tage billeder og
påtegne billedet med detaljer og kommentarer. Enhver registrering bliver
nøjagtigt tidsstemplet, så alt er dokumenteret.
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