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BEREDSKAP
HVA GJØR DU OM EN KRITISK SITUASJON OPPSTÅR? 

HVEM OG HVORDAN BLIR FOLK VARSLET?
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HVEM TRENGER EN BEREDSKAPSMODUL?
De fleste bedrifter vil kunne oppleve en viss trygghet ved å ha et system 
for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og avvik. Dette 
gjelder flere områder som f.eks. personsikkerhet, informasjonssikkerhet, 
produktsikkerhet med flere.

BEREDSKAPSMODULEN TIL LANDAX kan brukes for mobilisering. Det 
kan enten sendes varslinger eller aktiveres alarmer, hvor deltakere kan 
besvare med forhåndsdefinerte statuser og egendefinert kommentar.

Den store fordelen med modulen er at den er tilgjengelig fra Landax 
APP med alle funksjoner som trengs for å aktivere alarm/sende 
varsling, overvåke situasjoner, rapportere, og deaktivere alarmen.

VARSLING OG MOBILISERING VIA SMS, E-POST OG APPVARSLING OG MOBILISERING VIA SMS, E-POST OG APP

TILBAKEMELDINGER OG STATUSTILBAKEMELDINGER OG STATUS

PLANVERK SOM KAN REVIDERESPLANVERK SOM KAN REVIDERES

FORHÅNDSDEFINERTE VARSLINGERFORHÅNDSDEFINERTE VARSLINGER



LANDAX APP
LANDAX har støtte for “Beredskap” i sin APP 
med alle funksjoner som trengs for å aktivere 
alarm, overvåke situasjoner, rapportere, og 
deaktivere alarmen.
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BEREDSKAPSMODULEN TIL LANDAX benyttes både 
til prosedyre- og planverk, rolledokumentasjon, modelering av 
varslingsgrupper, operasjonsdokumentasjon (operasjonslogger), samt 
samsvarsdokumentasjon i forhold til egne krav til hva som skal inngå i 
beredskapsplaner og praksis.

Modulen gir en god kontroll under pågående beredskapssituasjoner. Man 
har en god oversikt over alle deltakerens statuser, særlig de som er i fare 
eller som ikke har besvart alarmer. Samtidig kan modulen benyttes veldig 
enkelt – til å sende ut varslinger. 

Det kan på forhånd defineres tekster og eventuelt dokumenter som skal 
sendes både til nøkkelpersoner, men også til alle potensielt involverte. 
Tekster og personer kan redigeres og tilpasses ved selve utsendelse, og det 
finnes en god oversikt over status på besvarelser ved aktivering av alarm.

Alle parter som er registrert i LANDAX kan varsles – både interne ansatte, 
og eksterne personer som kunder, leverandører osv. Dette gjelder både de 
som har pålogginsmulighet til systemet og de som ikke har det. 

Personer uten påloggingsmulighet kan varsles via SMS eller e-post, 
hvor de får en link som brukes for å besvare alarmen. Det kan også 
sendes varsling via APP.



LANDAX BEREDSKAPSMODUL sikrer deg en enkel løsning dersom 
behovet for varsling skulle oppstå. Hvert sekund i en beredskapssituasjon, 
krise eller øvelse er viktig, og kan være helt avgjørende for resultatet. 
Derfor må antall operasjoner man skal utføre være få og enkle. 

LANDAX sitt mål er å legge til rette for en mest mulig effektiv varsling 
ved å tilby forhåndsdefinerte varslinger og alarmer. Man har også 
mulighet å se gjennom historiske rapporter og varslingsloggen, og 
samtidig LIVE-overvåke pågående situasjoner.
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LANDAX BEREDSKAPSMODUL
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LANDAX VARSLINGSSKJEMA
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TILBAKEMELDINGER

STATUS
AKTIV/INAKTIV UTSENDELSESMETODER 

E-POST | SMS | APP

GRAF-VISNING
AV TILBAKEMELDINGER

DELTAKERE
SOM BLIR VARSLET

MELDING
INFORMASJON DELT
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CRM PROSESSER

LOKASJONER SJEKKLISTER

DASHBOARD PROSJEKTER

MEDARBEIDERE UTSTYR

DOKUMENTER RISIKO

OPPGAVER ØKONOMI

PRODUKTER

BEREDSKAP

Finnes i Landax APP
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TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av hele 22 moduler og seks fagområder som 
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker prosjekt, kvalitet, HMS, 
risiko, FDV og HACCP.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for 
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse, 
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med 
næringslivet.

Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse 
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll. 

+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO
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KONTAKT
+47 625 33 680
post@landax.no
www.landax.no
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