FLT, Fortlöpande tillsyn

100 % kontroll med fortlöpande tillsyn i webb-miljö
Med DEKRAs fortlöpande tillsynsprogram i webbmiljö kan du ha 100 % objektkontroll.

Presentation

Fördelar:

Användning av programmet riktar sig till dig som vill ha ett
verktyg som hjälper till med administration och planering
i samband med fortlöpande tillsyn av tryck- och lyftanordningar etc.







Programmets funktion gör det möjligt att även lägga in
många andra typer av kontroller som ska utföras och dokumenteras, exempelvis utbildning, skyddrond, kalibrering av
utrustning för mätning och övervakning.
I programmet kopplar du enkelt dina övriga elektroniska
dokument till objektet.
Vi på DEKRA hjälper dig med






upplägg av ett komplett FLT-system för din anläggning
inventeringar
riskanalyser
utbildningar
besiktningar med mera

Tids- och kostnadsbesparande
Allt dokumenterat enligt gällande krav från myndighet
100 % objektkontroll
Total inventering
Fullständig överblick på:
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

att egenkontroll är utförd i rätt tid
att utbildningar för personal fortfarande är giltiga
ständigt återkommande brister
att brister är åtgärdade
att du har en säker anläggning att bruka
servicehistorik
all utrustning, utbildning, skyddrondering etc

Leveransvillkor och avtal för fortlöpande tillsyn, FLT, i webbmiljö
DEKRA Industrial ABs fortlöpande tillsynsprogram, FLT, erbjuds kunden som ett hjäpmedel för att kontrollera statusen på sina
objekt samt som underlag för årliga tillsyner.
Tillgänglighet
Tjänsten tillhandahålls via internet och är i drift dygnet runt.
Sekretess
Kundens data skyddas genom inloggning med användarnamn och ett tillhörande lösenord.
Lösenordet överlämnas av DEKRA till kundens kontaktperson för FLT. Denne har rätt att lämna lösenordet vidare till ytterligare
personer i sin organsiation om han så önskar. Om lösenordet behöver ändras ska detta beställas från DEKRA, av kundens
kontaktperson för FLT.
Teknik
FLT är avsett att köras med webbläsaren Microsoft Internet Explorer version 7.0 eller senare - inga andra webbläsare kan
garanteras fungera.
Förändringar i FLT
DEKRA har ambitionen att tillmötesgå kundernas önskemål om funktionalitet i systemet varför systemet ständigt uppgraderas.
Priser lämnas på begäran
Uppsägning
Uppsägning av avtalet kan ske utan begränsningar med avseende på avropstid. Del av årsavgift återbetalas ej.
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DEKRA Industrial AB verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering.
DEKRA finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 31 000 medarbetare i fler än 50 länder.

DEKRA Industrial AB
Gamlestadsvägen 2, Box 13007, 402 51 Göteborg
Tel 010-455 10 00
info@dekra-industrial.se

www.dekra.se

