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FA C I L I AT E I W M S
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Installationsdatabas

PROPERTY

Få kontroll över installationer, åtgärder och kostnader.
Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av
information om tekniska installationer, inventarier
och byggnadsdelar som är knutna till verksamheten och fastigheterna.

Denna modul integreras med fördel med andra
moduler så att data hänger ihop, t ex om man
skapar en arbetsorder på en installation kan man
enkelt följa vad som gjorts.

När installations- eller inventarieregistrering görs
kopplas den direkt till Fastighetsdatabasen och här
väljs valfri nivå t ex byggnad, plan eller rum.

Exempel på moduler att integrera med är Basmodulen, Arbetsorder & Felanmälan, Tillsyn & Skötsel,
Planerat underhåll och Ekonomistyr.

Objektet kan brytas ned i flera undernivåer och
detaljerade beskrivningar fås för en mer noggrann
uppföljning. Installationstypen kan kopplas till
BSAB, CoClass eller AFF-kod. Brandskyddsrelaterade objekt kan flaggas för en enklare uppföljning.

Få överblick över underhållskostnaderna, per år
eller totalt, via statistik och ekonomiska uppföljningar av installationer. Man kan även få information om fördelning av akuta och förebyggande
underhåll.

Från installationsregistret skrivs streck- eller QRkoder ut för uppmärkning, vilket ger en enklare
uppföljning och möjlighet till att koppla instruktioner, t ex genom att få en länk till driftinstruktioner
direkt i en handenhet.

En arbetsorder som är knuten till en installation
visar information om inplanerat underhåll, förrådsartiklar och befintliga ritningar och foton.

Symbolbilder kan kopplas till varje installationstyp
som markerar var installationerna är placerade på
ritningarna.

Till installationen kan man koppla dokument som
tex driftinstruktioner. Om man anger garantidatum på en installation, och det sedan görs en
felanmälan, flaggar systemet upp att det finns
en garanti som kan nyttjas.

Symetri Efficient Facility får fastigheter och verksamheter att fungera optimalt
under hela livscykeln. Allt från krav, projektering, byggnation, drift & förvaltning
till arbetsplatsservice i ett integrerat informationsflöde. symetriefficientfacility.se

