
Forventningsafstemning 
Ud fra listen, som findes på den efterfølgende side, gennemgår vi 
sammen produktionsfaciliteter og -proces for at kortlægge, hvilke efter-
syn, der er påkrævet. Herefter planlægger vi i fællesskab de nødvendige 
eftersyn, så de udføres optimalt i forhold til flowet i virksomheden.

Gennemførelse og registrering
Ved eftersynet registrerer vi de enkelte anlæg og stamoplysningerne 
i systemet inkl. eftersyns–frekvens. Herefter opsættes en QR kode. 
Der er mulighed for at uploade eller gemme brugsanvisninger og 
anlægsdokumentation på Integos kundeportal.

Mulighed for at se servicerapport i kundeportalen
Når QR koden scannes åbnes kundeportalen, og man kan tilgå 
servicerapporten uden login. Samme procedure kan anvendes af 
myndighederne ved audits.

Styr på historikken 
Der er tale om periodiske og lovpligtige eftersyn, og derfor er der brug 
for at holde styr på både tidligere og fremtidige eftersyn. Via kundepor-
talen varetages  både arkivering, nem adgang til alle rapporter, tidsin-
terval m.v. – for at frigøre ressourcer hos virksomheden.

Det nødvendige overblik
Når det er tid til at udføre de lovpligtige eftersyn, anvender Intego 
de registrerede tjeklister på kundeportalen. Rapporter og status 
opdateres efter eftersyn i systemet.

Sådan foregår arbejdet 
med lovpligtige eftersyn
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Din virksomhed skal til 
enhver tid leve op til 
alle myndighedskrav

Lovpligtige eftersyn

• ABDL (Automatisk Brand Dørs Lukning)
• ABV (Automatisk Brand Ventilation)
• ABA (Automatisk Brand Alarmering)
• AVA (Varslingsanlæg)
• Automatiske døre
• Brandtætninger
• Byggestrømstavler og -kabler
• Elevatorer
• Faldseler
• Håndværktøj og forlængerledninger
• Håndslukkere
•  Kontrol af forsamlingslokaler 
 (over 150 personer)
• Kraner
• Nød- og panikbelysning
• Pallereoler
• Porte
• Procesudsugning
• Slangevindere (brandslanger)
• Stiger
• Taljer
•   Tekniske hjælpemidler (fx nødstop, lysgitre, 
sikkerhedsanordninger på maskiner)

Andre eftersyn

• AIA (Automatisk indbrudsalarmeringsanlæg)
• TVO (Videoovervågning)
• ADK (Adgangskontrol)
• Datakommunikation
• El-tavler
• HPFI-beskyttelse (ofte et leverandørkrav)
• Installationseftersyn
• Termografi (evt. krav fra forsikringsselskab)
• Skift af PLC backup batteri
•  Software backup og -opgradering 
 til PLC-styringer
• Udskiftning af lyskilder
• UPS- og nødstrømsanlæg
• Ventilationsvagt
• Vurdering af nødvendige reservedele
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