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HVEM TRENGER EN PROSJEKTMODUL?
Alle som arbeider med mindre og større prosjekter, og ønsker god 
styring på oppgaver, fremdrift og dokumentasjon. Prosjektstyring er 
på mange måter et komplekst og omfattende arbeid, spesielt hvis det 
strekker seg over en lengre periode og har høye krav til dokumentasjon 
og sikkerhet. Har du derimot et styringssystem som tar hånd om alt fra 
små deloppgaver, sjekklister og tidsfrister til avgjørende milepæler og 
risikovurderinger, da blir jobben mye lettere.

Prosjektmodulen til LANDAX er et godt verktøy for 
ressursplanlegging og -styring, med rapporter.

AVVIK OG FORBEDRINGSSAKER REGISTRERES DIREKTE PÅ PROSJEKTAVVIK OG FORBEDRINGSSAKER REGISTRERES DIREKTE PÅ PROSJEKT

PROSJEKTER STYRES VIA ET PROSJEKT-DASHBOARDPROSJEKTER STYRES VIA ET PROSJEKT-DASHBOARD

GODE MILEPÆLSPLANER OG RISIKOANALYSERGODE MILEPÆLSPLANER OG RISIKOANALYSER

INTEGRERTE SJEKKLISTER OG MØTEBOK

REGISTRER TIMER DIREKTE PÅ PROSJEKTET

OPPGAVESTYRING OG GANTT
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LANDAX APP

LANDAX har god støtte for flere moduler i sin APP, 
og jobber kontinuerlig med å legge til andre. 

Foreløpig er disse modulene optimalisert for APP:

- Avvik
- Oppgaver
- Prosjekt

- Sjekklister
- Sikker jobbanalyse
- Dokumenter
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PROSJEKTMODULEN I LANDAX kan brukes til å dokumentere 
og lede prosjekter med delprosjekter og oppgaver. I modulen samler 
du prosjekter med rapporter og informasjon. Modulen er et godt 
verktøy for ressursplanlegging og -styring, med hjelp av rapporter og 
diagrammer. 

Ved å bruke alle de tilrettelagte funksjonene for registrering og 
varsling innenfor prosjektets relevans, vil dokumentasjonen på 
arbeidet alltid være oppdatert og i henhold til arbeidskrav. 

PROSJEKTMODULEN TIL LANDAX vil samtidig sikre at du unngår 
ressurslekkasje og tap av informasjon, og alltid har full oversikt 
over alle sidene ved prosjektet. Dermed svarer du til kravene om 
dokumentasjon og kontinuerlig forbedring, samt får et personlig 
utbytte og en glede ved å levere et godt resultat. 

I tilknytning til denne modulen kan du integrere de sjekklister du 
måtte ønske for detaljert kontroll på kvalitet på prosjektet.
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LANDAX PROSJEKTMODUL

MILEPÆLER

MODULER OG VERKTØY SOM KAN 
KNYTTES TIL PROSJEKTET

AVVIK REGISTRERT
PÅ PROSJEKTET

TIMER REGISTRERT
PÅ PROSJEKTET

PRODUKTLINJER KNYTTET
TIL PROSJEKTET

OPPGAVER
PÅ PROSJEKTET

DELPROSJEKTER
KOBLET TIL PROSJEKTET

PROTOKOLLERNAVN OG ID
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DOKUMENTFORESPØRSLER

KVALITETSLEDELSE OG PROSJEKTER

KONTRAKTSDOKUMENTER KALKYLER

BILDER

BESTILLINGER

BESKRIVELSER TEGNINGER
SJEKKLISTER OG 

PROTOKOLLER

DOKUMENTFORESPØRSLER er en forhåndsregisert struktur 
for hvilke dokumenter som skal kvalitetssikre prosjektet. Hver enkel 
forespørsel legges inn som en markør, gjerne knyttet til faser i prosjektet. 
En dokumentforespørsel kan være en sjekkliste, et dokument, et flytkart, 
et organisasjonskart osv.  Grovt sagt dekker dette hva som helst som kan 
nedfelles i et dokument. 

Dokumentforespørsler er å betrakte som en sjekkliste over hva som er 
dokumentert eller som mangler dokumentasjon. 

Dokumentforspørsler har auto-utfylling av navn, slik at filnavn blir 
konsistente og holder samme standard. Man legger inn dokumentasjon 
via dra og slipp-funksjonalitet.
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LANDAX APP TIL IOS/ANDROID

LANDAX APP har god støtte for håndtering av prosjekter og registrering 
av oppgaver. Hver enkel oppgavetype kan konfigureres spesielt for den 
informasjonen som er relevant. Dette gjelder felter, faner og saksflyt.

I appen får du en oversikt over alle elementer som er tilknyttet prosjektene; 
inkludert underprosjekt, oppgaver, sjekklister dokumenter, media, avvik, 
SJA og deltakere.
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SJEKKLISTER kan knyttes direkte til prosjektet, og fylles ut enten på nett 
eller i appen. I appen har du også mulighet til å bruke mobilens kamera for 
å dokumentere med bilder, video og lydopptak. Denne dokumentasjonen 
er linket opp mot sjekklisten, og blir også tilgjengelig i systemet på nett. 
Denne funksjonen er spesielt nyttig i SJA-arbeidet.
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DOKUMENTER OG AVVIK her også tilgjengelig direkte i appen. Her kan 
du få en oversikt over alle dokumenter som er tilknyttet prosjektet, samt 
laste ned disse lokalt eller til skybasert lagring.

Du kan åpne og se avvik knyttet til prosjektet, samt redigere disse direkte i 
Landax APP.
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Registreringsverktøy for ditt skybaserte styringssystem
Landax APP gir deg muligheten til å registrere avvik og forslag til forbedringer - også uten 
internett-tilgang! Appen gir deg også oversikt over prosjekter og tilkoblede dokumenter, og lar 
deg registrere jobbsikkerhetsanalyser (SJA), oppgaver og opprette nye svar på sjekklistene dine.

Flere funksjoner blir fortløpende lansert.

LAST NED 
LANDAX APP TIL IOS/ANDROID

SCAN ME



7KVALITETSLEDELSE OG PROSJEKTER 9

AVVIK

LEVERANDØRER

RISIKODASHBOARD

CRM

PROTOKOLL

LOKASJON

SJEKKLISTER

SJADOKUMENTER

RAPPORTER

MEDARBEIDERE

OPPGAVER

TIMER

UTSTYR

PROSJEKTER

Finnes i Landax APP

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 25 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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