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Beskrivelse

Virksomheder som har brug for at kunne planlægge, udføre og dokumentere deres
vedligeholdelses- og kontrolopgaver i relation til sikkerhed, miljøforhold, energiforbrug,
økonomi og lignende, kan med fordel anvende Nitob-Materiel.
Med Nitob-Materiel samles alle informationer vedrørende materiellet ét sted.
Nitob-Materiel anvendes blandt andet til
administration af værktøj, måleudstyr,
maskiner, køretøjer og installationer.
For hvert materiel kan der oprettes
leverandørdata, brugermanualer, datablade og lignende.
Oprettes der referencer til modulet
Materialer & Stoffer, får man desuden
overblik over hvilke forbrugsstoffer, der
anvendes på materiellet.
Ved registrering af hændelser som fx arbejdsulykker, kundereklamationer og fejl kan
materiel knyttes til registreringen. Koblingen betyder, at der let kan skabes overblik over
sammenhæng mellem materiel og virksomhedens miljø, arbejdsmiljø, kvalitet etc..
Ved at kombinere informationer fra øvrige Nitob-dokumenter kan der opsættes regler for
såvel periodisk tilbagevendende opgaver, såvel som adhoc opgaver.
Via mail adviserer Nitob-systemet automatisk relevante personer om forestående
opgaver og om eventuelle overskridelser af deadlines.

Målgruppe

• Fremstillingsvirksomheder
• Transportvirksomheder, lagerhoteller etc.
• Forsyningsvirksomheder, forbrændingsanlæg, havne etc.
• Materielgårde, maskinstationer etc.
• Detail- og grossistvirksomheder indenfor fødevaresektoren.
• Virksomheder indenfor sundhedssektoren, hospitaler, klinikker, apoteker etc.

Anvendelse

Materiel-modulet anvendes blandt andet i forbindelse med:
• Præventiv vedligeholdelse af materiel såsom køretøjer, maskiner etc.
• Administration af kontrolpligtigt materiel som løftegrej, el-værktøj, køleskabe etc.
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• Kalibrering af måleinstrumenter, vægte etc.
• Overvågning af bygninger, installationer, energimålere med videre
Teknik

• Materiel-modulet forudsætter anvendelse af Nitob-systemet.
• Ubegrænset antal enheder og aktiviteter.
• Global geografisk anvendelse.

Priser

Priser oplyses på forlangende. Levering fra dag til dag.

Kontakt os

Nitob A/S på telefon 70 20 65 73 eller på mail salg@nitob.dk

www.nitob.dk

Nitob A/S tilstræber, at alle oplysninger og produktspecifikationer er korrekt
angivet. Der tages forbehold for fejl, ændrede produktspecifikationer og priser.

