TIDSBESPARENDE OG DOKUMENTERET SERVICE PÅ BRANDSIKRINGSANLÆG
ELEKTRONISK LOGBOG

Med mobil adgang til servicehistorik og oversigt
over anlæg har vores teknikere hurtig tilgang til
al den information, de har brug for, når de arbejder on-site.

Det mobile servicesystem bruges også som vores
medarbejderes logbog til registrering af udført arbejde
og til indrapportering af timer og materialeforbrug.
Ydermere giver det os en samlet oversigt over eftersynsrapporter og information om, hvornår det er tid til
lovpligtige eftersyn.

Unilite yder el-teknisk service til kunder i hele Danmark
og sørger for, at dit el-tekniske brandsikringsanlæg
er korrekt installeret og efter idriftsættelse fungerer
optimalt. Og med vores mobile servicesystem kan vi
samtidig levere en service, som er både hurtig, effektiv
og tidsbesparende for alle parter.

NEM ADGANG TIL NØDVENDIG INFORMATION
Med vores mobile servicemodul fra Reeft har vi hurtig
adgang til information som:
• Anlægsoversigt
• Produkttype, manualer/vejledninger
• Kundeoplysninger
• Eftersynsrapporter
• Fotodokumentation
• Attest til brandmyndighed

MOBIL ADGANG TIL
SERVICEHISTORIK OG ANLÆGSOVERSIGT
Med det mobile servicesystem har vores on-site teknikere mobil adgang til den enkelte kundes servicehistorik og anlægsoversigt. Det betyder, at du som kunde
ikke skal afsætte tid til at stå til vores rådighed ved
behov for information om tidligere service og opsætning af anlægget.

KUNDEFORDELE VED
UNILITES MOBILE SERVICESYSTEM:
•
•
•
•
•
•

INTERN KONTROL OG TJEKLISTE
Alle opgaver i vores servicesystem indeholder en tjekliste over opgavens forskellige punkter, som skal være
gennemgået og markeret som gennemført, før arbejdet kan registreres som afsluttet. Det er både vores
og din sikkerhed for, at alle opgaver løses i henhold til
aftale og brandmyndighedskrav.

Tidsbesparende service
Overblik over brandsikringsudstyr
Hurtig fejludbedring
Mulighed for log-in til rapporter og attester
Tilsendelse af service-/eftersynsrapport pr. mail
Grundig dokumentation

Kontakt Unilite
Kontakt vores el-tekniske afdeling for yderligere information om, hvordan vi
kan hjælpe dig med service på dit eller din virksomheds brandsikringsanlæg.
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