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Mobil løsning der gør det nemt
Styr kvalitetssikringen online: EG CS:Kvalitet fungerer online og på apps.  
Det er effektiv kvalitetssikring helt uden papir. Det er enkelt at registrere,  
og medarbejderen, der skal udføre arbejdet får direkte besked.

Løsningen understøtter både Android og iOS - både online og offline.

EG CS:Kvalitet er udviklet af fagfolk til fagfolk
EG CS:Kvalitet har flere enkle it-værktøjer til optimal kvalitetssikring. Alle  
er baseret på branchestandarder til de fleste faggrupper. Du kan tilpasse  
EG CS:Kvalitet til dit fag og lave egne skabeloner til dine projekter.

EG CS:Kvalitet er udviklet til:
VVS, el, ventilation, tømrer, murer, maler samt til områder inden for belægning  
og vejarbejde, jord og beton, nedrivning, stillads, tagdækning og kloak.

Skab en bedre bundlinje
EG Construction Site Kvalitet er et effektivt system, der  
giver dig kontrol over, at kvalitetssikringen er udført korrekt  
og opfylder kundernes og branchens krav. Hver gang.  
Det giver i sidste ende en bedre bundlinje.

EG CS:Kvalitet er velegnet til både store og små projekter. 

NYHED 
EG CS:Kvalitet

EG CS:Kvalitet  
– et nyt komplet  
værktøj til effektiv  
kvalitetssikring af  
byggeprojekter 

CS:Kvalitet
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EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse 
af vores kunders profession og branche. Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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Nemt at dele
Upload dokumentation direkte i et projekt med drag and drop. Ønsker man  
at dele dokumentation, kan den gøres tilgængelig, så medarbejdere på bygge- 
pladsen kan hente den i appen.

Smarte tjeklister og automatisk kontrol
• Nemt at registrere i hverdagen

• Giver overblik og kontrol over status på kvalitetssikringen

• Minimerer fejl

• Stort system med mange værktøjer, der hjælper i kvalitetssikringen

• Dokumentation er altid tilgængelig online. 

En del af noget større

EG CS:Kvalitet er en del af EG Construction Site – den mest udbredte platform til 
håndværkerbranchen i Norge. Platformen dækker over en række brugervenlige 
værktøjer, så du kan vælge præcis de funktioner, du har brug har brug for i dit 
firma.

Dokumenterer korrekt 
udførelse af arbejdet 

meget præcist 

Giver bedre og  
effektivt styr på  

kvalitetssikringen

Optimal mulighed  
for at opdage og  
dokumentere fejl

3 stærke fordele ved digital kvalitetssikring

1 2 3

Arbejdsrutiner 
Opsæt procedurer og skab overblik  

over arbejdet med kvalitetssikringen.

Tjeklister og kontrol
Lav kontrol og tjeklister med app på 

mobil eller tablet, download rapporter 
og få notifikationer.

Følg op på fejl
EG CS:Kvalitet samler alt,  

der afviger fra fx tjeklister.  
Registrer nemt fejl via app og send  

til den rette medarbejder. Det er enkelt 
at følge op og rette fejl.

Dokumentation og rapporter
Gem relevant dokumentation direkte  

i projektet og upload nemt med  
drag and drop. 

… og meget mere.

Værktøjer

 Book en demo!
Se hvilke fordele, du får med EG CS:Kvalitet 

Bestil en gratis demo – kontakt os


