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Digitalisera dina dagliga inspektioner

Snabb och enkel åtkomst 
till inspektionsposter

Konecranes CheckApp för daliga 
inspektioner har utformats för 
att snabbt och enkelt hjälpa 
kranoperatörer att registrera sina 
resultat när de utför inspektioner före 
skift och/eller före lyft.

Det ger dig ett digitaliserat och 
kostnadseffektivt sätt att registrera och 
hämta daglig inspektionsdata som kan 
användas för internrevision.

Dagliga inspektioner är lagstadgade 
krav i flera länder.

Den dagliga inspektionen är 
användarens - eller kranoperatörens - 
egen bedömning av tillståndet på en 
lyftanordning samt omkringliggande 
miljö för säker användning. Det 
är inte en expertundersökning av 
tillståndet på en lyftanordning. 
Konecranes CheckApp för dagliga 

inspektioner följer riktlinjerna i ISO 
9927-standarden och i tillämpade 
lagstadgade bestämmelser.

Appen kan laddas ner gratis i Apple 
AppStore och från Google Play för 
Android-enheter. Personal kan använda 
sina egna telefoner/surfplattor eller de 
enheter som företaget tillhandahåller 
för att utföra dagliga inspektioner.

FÖRDELAR

• Uppfyller myndighetskraven som 
hjälper dig att följa kraven

• Tillåter enkel och pålitlig granskning 
av utförda dagliga inspektioner

• Lättanvänd mobilapp kan hjälpa 
till att motivera användare att 
utföra dagliga inspektioner mer 
regelbundet

• Hjälper till att snabbt upptäcka 
potentiella objektsspecifika 
säkerhets- eller produktions- 
riskproblem

• Hjälper till att identifiera möjligheter 
till förbättringar på arbetsplatsen

• Hjälper till att identifiera behov för 
operatörsutbildning och avvikelser 
i att följa lokal säkerhet och andra 
regler på site

Dagliga inspektionsposter är
tillgängliga på yourKONECRANES 
kundportal, där de kombineras med 
underhållshistorik och tillståndsdata 
som samlats in från utvalda
komponenter med TRUCONNECT 
fjärrövervakning, detta ger en
omfattande bild av ett objekts
tillstånd på en lättillgänglig plats.
Datan hjälper till att planera
underhållsåtgärder och ger ett
granskningsspår av utförda dagliga 
inspektioner.

Vyn för daglig inspektion i
yourKONECRANES visar dagliga 
inspektionsdetaljer samt användbara 
sammanfattningsvyer. Dagliga
inspektionsdetaljer - som avslöjar 
vem som utförde inspektionen, när 
den utfördes, vilka brister som
rapporterades - är tillgängliga via
aktivitets-, översikt- och kranparks-
vyer. En detaljerad sammanfattning 
för den valda tidsramen finns under 
fliken Business Review.

Med yourKONECRANES 
inloggningsuppgifter är du 
redo att köra igång. Appen 
kommer ihåg vem du är.

LOGGA IN EN GÅNG

Favoriter är överst, se 
bara de som kan
inspekteras.

HITTA OBJEKT ENKELT

Minskade kostnader än i pappers-
formsprocess. Färre fel. Färre 
inspektioner som inte genomförs.

JU MINDRE DESTO BÄTTRE

Enkel och snabb datainmatning: 
passera eller misslyckas.

INMATNING AV DATA

Lägg till foton och text för att rapportera 
fel.

ENKELT ATT RAPPORTERA DEFFEKTER

Se snabbt vilka objekt som har blivit
inspekterade innan ett arbetsskift 
börjar.

KONTROLLERA 
INSPEKTIONSSTATUS

Allt ditt underhåll, 
serviceavtal och daglig 
inspektionsinformation på en 
lättillgänglig webbplats.

ENKEL INTEGRERING

Kompletta, detaljerade, uppdaterade 
uppgifter för revisionsbehov.

DETALJERADE UPPGIFTER

Lätt att identifiera objekt som behöver 
uppmärksamhet.

SAMMANFATTNING AV VISNINGAR

Få en bra överblick av objekt- eller 
säkerhetsförfaranden.

TRANSPARENS

Säker lagring med data i
AWS-moln. GDPR-kompatibel.

DATASÄKERHET

Lättillgänglig, tydliga 
instruktioner om vad och 
hur man ska kontrollera.

LÄTT ATT ANVÄNDA
15 obligatoriska 
kontrollpunkter, i enlighet 
med lokala bestämmelser. 
Ytterligare platsspecifika 
kundkontrollpunkter kan 
läggas till.

15 CHECKPOINTS



Ladda ner app
Konecranes CheckApp kan laddas ner gratis 
i Apple AppStore och från Google Play för 
Android-enheter.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett 
brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier,
skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar 
produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning 
av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,33 miljoner euro. 
Koncernen har 16 000 anställda på 600 platser i 50 länder. 
Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2020 Konecranes. Alla rättigheter förbehålls. ’Konecranes’, ’Lifting Businesses’ och   är antingen 
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Konecranes.

Denna publikation är endast avsedd för allmänna informationssyften. Konecranes förbehåller sig rätten att 
när som helst och utan föregående meddelande ändra eller upphöra med häri refererade produkter och/
eller specifikationer. Denna publikation får inte uppfattas som en uttrycklig eller underförstådd garanti från 
Konecranes sida, inklusive men ej begränsat till någon underförstådd garanti eller säljbarhet eller lämplighet 
för ett bestämt ändamål.


