
Udstyrsmodul

Leder du efter et værktøj, der kan hjælpe dig med at holde styr på udstyr og  
samle alt tilhørende information og dokumentation ét sted? 

Med Microbizz Udstyrsmodulet har du alt udstyr registreret ét sted med mulighed for at tilføje relevant information, 
f.eks. udstyrsbeskrivelse, kvalitetsvejledninger, dokumenter, serviceinformation, og meget mere.

Det betyder, at du kan planlægge udstyr til dine opgaver og sikre at det rette udstyr bruges. Detaljeret information om 
udstyret er tilgængeligt for medarbejdere, også i Microbizz appen.

Arbejder du med servicering af udstyr?
Opgaver relateret til servicering af udstyr er normalt en blanding af ad hoc og gentagne opgaver inkl. forebyggende 
ved  ligeholdelsesopgaver, der er planlagt og udført i henhold til aftale serviceintervaller. Dette kan du håndtere med 
Microbizz. Opgaver og dokumenter er koblet til udstyret for at sikre den rette opgaveplanlægning og rette udførelse. 
Opgaveinformation er tilgængeligt for serviceteknikere på stedet, inkl. relevante checklister og kvalitetsformularer.

Du kan sikre at lovpligtige inspektioner overholdes og kvalitetsformularer og certifikater er tilgængelige i den rette  
version i realtid – fra enhver enhed – 24/7.

Udstyr til opgaver
• Brug det rette udstyr til opgaven
• Find alle relevante informationer 

om udstyret, også via appen

Service på udstyr 
•  Ad hoc og gentagne  

opgaver inkl. forebyggende 
vedligehold, håndtering af 
serviceintervaller m.m.

•  Registrer tid og udgifter forbundet 
med udstyret

Kvalitet og certifikater
• Kvalitetsformularer er koblet til 

udstyret
• Udfyldte formularer kan 

generere certifikater (PDF)
• Certifikater bliver koblet til 

udstyret

Udstyrsoversigt
• Find udstyr med nemme søgemuligheder
• Lokation på udstyr (GPS)
• Udstyr i brug og af hvem
• Kapacitetsudnyttelse
• Omkostninger på 

udstyr

Tillægsmodul



Mindre administration  
Intet papirarbejde og ingen excelfiler – men 100% digitaliserede arbejdsgange, der sikrer, at information 
og data er tilgængelige i realtid for alle relevante parter.

Øget produktivitet
Bedre planlægning og mindre papirarbejde øger din produktivitet.

Sikkerhed for Compliance
Få sikkerhed for, at serviceopgaver og lovpligtige inspektioner gennemføres inden for deadline, og at 
dokumenter og certifikater er tilgængelige som realtidsdata.

Besøg vores videns- 
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK

www.microbizz.dk

Reducér omkostninger
Stort potentiale for omkostningsbesparelser pga. mindre administration, optimeret vedligeholdelse af 
udstyr og øget produktivitet.

Udstyrsmodul

Udstyr registreres i Microbizz med alle relevante informationer og filer vedhæftet Udstyrsinformationer er 
tilgængelige via appen

Fordele
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

https://micropedia.microbizz.com/

