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Digitaliser dine daglige inspeksjoner
Konecranes CheckApp for daglige 
inspeksjoner er designet for å 
hjelpe kranbrukere å registrere sine 
funn raskt og enkelt når de utfører 
inspeksjoner før skift og / eller før løft.

Det gir deg en digitalisert og 
kostnadseffektiv måte å registrere og 
hente inn daglig inspeksjonsdata som 
kan brukes til intern revisjon. Daglige 
inspeksjoner er lovpålagt i flere land.

Den daglige inspeksjonen er 
brukerens - eller kranoperatørens - 
egen vurdering av tilstanden til en 
løfteinnretning samt omkringliggende 
omstendigheter for sikker 
bruk. Det er ikke en sakkyndig 
kontroll av løfteinnretningen eller 
løfteinnretningens tilstand. Konecranes 
CheckApp for daglig inspeksjon 
følger veiledningen satt i ISO 
9927-standarden

ogi gjeldende lovbestemmelser.

Appen kan lastes ned gratis på Apple 
AppStore og fra Google Play for 
Android-enheter. Ansatte kan bruke 
egne eller delte enheter for å utføre 
den daglige inspeksjonen.

Med yourKONECRANES- 
legitimasjon er du klar til 
å gå. Appen husker hvem 
du er.

LOGG INN EN GANG

Favoritter er øverst, se 
bare de som kan
inspiseres.

FIND NEMT KRANER

Mindre kostnader enn i papir-
formprosess. Mindre feil. Mindre 
inspeksjoner ikke utført.

MINDRE ER MERE

Enkel og rask datainnføring: 
bestått eller mislykket.

DATAINNGANG

Legg til bilder og tekst for å 
rapportere en mangel.

ENKELT Å RAPPORTERE MANGLER

Lett tilgjengelig, klare 
instruksjoner om hva og 
hvordan du sjekker.

LETT Å BRUKE

15 obligatoriske sjekkpunkter 
i samsvar med lokale regler. 
Ytterligere stedsspesifikke 
kundekontrollsteder kan 
legges til.

15 CHECKPOINTS

Datasikkerhet
CheckApp-mobilapplikasjonen og yourKONECRANES har blitt tildelt ISO/IEC 
27001:2013-sertifisering for administrasjon av informasjonssikkerhet. ISO/IEC 
27001-sertifikatet viser en forpliktelse til proaktivt å administrere informasjonssikkerheten til 
Konecranes digitale tjenester og sikre overholdelse av juridiske og kundekrav.
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Rask og enkel tilgang 
til inspeksjonsrapporter

FORDELER

• Tilfredsstiller myndighetskrav som 
hjelper deg å overholde samsvar

• Tillater enkel og pålitelig revisjon av 
utførte daglige inspeksjoner

• En brukervennlig mobilapp kan 
hjelpe til å motivere brukere til å 
utføre daglige inspeksjoner med 
jevne mellomrom

• Hjelper med rettidig anerkjennelse 
av potensielle eiendelsspesifikke 
sikkerhets- eller produksjons- 
risikoproblemer

• Hjelper med å identifisere 
forbedringsmuligheter på 
arbeidsplassen

• Hjelper med å identifisere behov for 
operatørtrening og avvik i samsvar 
med sikker bruk

Daglige inspeksjonsposter er
tilgjengelige på yourKONECRANES 
kundeportal, hvor kombinert med 
vedlikeholdshistorikk og tilstandsdata 
samlet inn fra utvalgte komponenter 
med TRUCONNECT Remote 
Monitoring gir en omfattende oversikt 
over eiendelens tilstand på ett lett
tilgjengelig sted. Disse dataene
hjelper med å planlegge vedlike-
holdsaksjoner og gir en revisjonsspor 
av utførte daglige inspeksjoner.

Den daglige inspeksjonsvisningen i  
yourKONECRANES viser daglige funn 
samt nyttige sammendrag. Appen 
viser hvem som har utført
inspeksjonen, når den ble utført og 
hvilke mangler som ble rapportert.
Et detaljert sammendrag for denvalg-
te tidsrammen er gitt i kategorien
Business Review.

Se raskt hvilke eiendeler som har 
vært inspisert før et arbeidsskifte 
begynner. 

SJEKK INSPEKSJONSSTATUS

Alt ditt vedlikehold, service
avtale og informasjon om 
daglig inspeksjon på ett enkelt 
tilgjengelig sted.

SEAMLESS INTEGRATION

Komplette, detaljerte, oppdaterte poster 
for revisjonsbehov.

DETALJERTE OPPTAKER

Lett å identifisere eiendeler og / 
eller praksis som trenger
oppmerksomhet.

VISNING AF SAMMENDRAG

Få et godt overblikk over problemer 
med eiendeler eller sikkerhet.

ÅBENHED

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

DATASIKKERHET



Last ned app
Konecranes CheckApp kan lastes ned gratis på 
Apple AppStore og fra Google Play for
Android-enheter.

Konecranes er et verdensledende konsern av løftevirksomheter, med 
et bredt kunderegister som omfatter verksteds- og prosessindustrier,
skipsverft, havner og terminaler. Konecranes leverer løsninger og service 
for løfteutstyr av alle fabrikat som øker produktiviteten. I 2022 omsatte 
konsernet for 3,4 millioner euro. Konsernet har 16 500 ansatte i 50 
land. Konecranesaksjer er noterte på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2023 Konecranes. Alle rettigheter forbeholdes ’Konecranes’, ’Lifting Businesses’ og  er enten registerte 
varemerker eller varemerker som tilhører Konecranes.

Denne publikasjonen er bare ment å utgjøre generell informasjon. Konecranes forbeholder seg retten til når 
som helst og uten forutgående melding å endre eller slutte med produkter og/eller spesifikasjoner nevnt her. 
Denne publikasjonen må ikke oppfattes som en uttrykkelig eller underforstått garanti fra Konecranes side, 
herunder blant annet en underforstått garanti for salgbarhet eller formålstjenlighet.


