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Digitaliser dine daglige inspektioner

Hurtig og nem adgang 
til inspektionsposter

Konecranes CheckApp til daglig 
inspektion, er designet til at hjælpe 
kranbrugere hurtigt og nemt med 
at registrere fejl og mangler, når de 
udfører inspektioner inden skift og / 
eller før løft.

Det giver dig en digitaliseret og 
omkostningseffektiv måde at registrere 
og hente daglige inspektionsdata, der 
kan bruges til intern revision. Daglige 

inspektioner er lovkrav i flere lande.

Den daglige inspektion er  brugerens 
- eller kranoperatørens - egen 
vurdering af en løfteanordning og 
omkringliggende miljøs tilstand til 
sikker brug. Det er ikke en ekspert’s 
undersøgelse af en løfteanordnings 
tilstand. Konecranes CheckApp til 
daglig inspektion følger vejledningen, 
der er angivet i ISO 9927-standarden 

og i gældende lovbestemmelser.

Appen kan downloades gratis på 
Apple AppStore og fra Google Play til 
Android-enheder. Dit personale kan 
bruge deres egne eller delte enheder, 
der leveres af virksomheden, til at 
udføre den daglige inspektion.

FORDELE

• Tilfredsstiller myndighedskrav, der 
hjælper dig med at følge kravene

• Tillader nem og pålidelig 
revision af udførte daglige inspek-
tioner

• Brugervenlig mobilapp kan hjælpe 
med at motivere brugerne til, 
at udføre daglige inspektioner 
regelmæssigt

• Hjælper med rettidig opdagelse af 
mulige kranspecifikke 
sikkerheds- eller produktions- 
risikoproblemer

• Hjælper med at identificere 
mulighederne for forbedring af 
arbejdspladsen

• Hjælper med at identificere 
behov for operatørtræning samt 
afvigelser i, at følge virksomhedens 
sikkerhedsregler og andre regler for 
lokationen.

Daglige inspektionsregistre er tilgæn-
gelige på yourKONECRANES kunde-
portal, hvor de kombineres med ved-
ligeholdelseshistorik og tilstandsdata 
indsamlet fra udvalgte komponenter 
med TRUCONNECT fjernovervågning. 
Det giver et omfattende overblik over 
krantilstand på et let tilgængeligt 
sted. Disse data hjælper med plan-
lægning af vedligeholdelseshandlinger 
og giver et revisionsspor over udførte 
daglige inspektioner. 

Visningen ”Daglig inspektion” i 
yourKONECRANES viser daglige 
inspektionsdetaljer såvel som nyttige 
oversigter. Daglige inspektionsde-
taljer - der afslører, hvem der har 
udført inspektionen, hvornår den blev 
udført samt hvilke mangler der blev 
rapporteret, er tilgængelige gennem 
visningerne af aktivitet, oversigt og 
kraneflåde. En detaljeret oversigt over 
den valgte tidsramme findes under 
fanen ”Business Review”.

Med yourKONECRANES- 
legitimationsoplysninger 
er du klar til at gå i gang. 
Appen husker, hvem du er.

LOG IND ÈN GANG

Foretrukne er øverst, 
se kun dem der kan 
inspiceres.

FIND NEMT KRANER

Mindre omkostninger end i
papirformproces. Mindre fejl. 
Mindre inspektioner er ikke 
udført.

MINDRE ER MERE

Enkel og hurtig dataindtastning: 
bestå eller mislykkes.

INDTASTNING AF DATA

Tilføj fotos og tekst for at 
rapportere en mangel.

LET AT RAPPORTERE DEFEKTER

Se hurtigt, hvilke kraner der har 
været inspiceret inden et holdskifte 
begynder.

KONTROLLER 
INSPEKTIONSSTATUS

Al din vedligeholdelse, service
aftale og oplysninger om 
daglig inspektion på et enkelt 
tilgængeligt sted.

PROBLEMFRI INTEGRATION

Komplette, detaljerede, ajourførte poster 
til revisionsbehov.

DETALJEREDE OPTAGELSER

Let at identificere kraner og / eller 
praksis, der har brug for
opmærksomhed.

VISNING AF SAMMENDRAG

Få et godt overblik over spørgsmål om 
aktiver eller sikkerhedsprocedurer.

ÅBENHED

Sikre lagring med data i
AWS-sky. GDPR-kompatibel.

DATA SIKKERHED

Let at få adgang til klare 
instruktioner om, hvad og 
hvordan man kontrollerer.

LET AT BRUGE
15 obligatoriske kontrolpunkter 
i overensstemmelse med 
lokale regler. Yderligere 
lokationsspecifikke 
kundekontrolsteder kan 
tilføjes.

15 CHECKPOINTS



Download app
Konecranes CheckApp kan downloades gratis 
på Apple AppStore og fra Google Play til 
Android-enheder.

Konecranes er en verdensledende koncern af Lifting Businesses™,
der betjener en bred vifte af kunder, herunder fremstillings- og
procesindustrien, skibsværfter, havne og terminaler. Konecranes
leverer produktivitetsforbedrende løfteopgaver samt ydelser til
løfteudstyr af alle mærker. Koncernens samlede salg 2020 var
EUR 3,33 million. Koncernen har 18,000 medarbejdere i 50 lande.
Konecranes A-aktier er noteret på Nasdaq Helsink (symbol: KCR).

© 2020 Konecranes. Alle rettigheder forbeholdes. ’Konecranes’, ’Lifting Businesses’ og  er enten 
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Konecranes..

Denne publikation er udelukkende til generel orientering. Konecranes forbeholder sig retten til på ethvert 
tidspunkt og uden varsel, at ændre eller ophøre de produkter og/eller specifikationer, der henvises til heri. 
Denne publikation giver ingen garanti på Konecranes’ vegne, udtrykkeligt eller stiltiende, inklusive, men ikke 
begrænset til enhver underforstået garanti eller salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.


