
Hurtig registrering med 
EG SafetyNet app!
Registrer hændelser når de sker –
enten på din mobil eller tablet. 
Appen kan bruges overalt – også uden internetforbindelse. 
Perfekt til dig, der ikke har adgang til computer i din arbejdsdag. 

Nem registrering af mange forskellige sagstyper

Appen understøtter centrale funktioner fra EG SafetyNet, og kan anvendes til
registrering af alt fra arbejdsulykker, nærved-hændelser og sikkerhedsbrister til
forskellige slags audits, tilsyn, APV’er, undersøgelser og handlingsplaner.

Mobile registreringer er enkle og 
hurtige. Du skal blot trykke på det 
relevante felt, udfylde 
oplysningerne i skemaet, der 
kommer frem, og trykke registrér. 

Kladder bliver gemt automatisk, så 
det er til enhver tid muligt at tage 
en pause og vende tilbage til 
registreringen.



Offline Registrering

EG SafetyNet appen kan bruges overalt – både med og uden internetforbindelse. 
Informationer registreret uden internetforbindelse gemmes lokalt på enheden, 
og de bliver synkroniseret til . EG SafetyNet systemet, når der er forbindelse 
igen. 

Så snart registreringer fra appen er synkroniserede, kan de administreres fra den 
browserbaserede version af EG SafetyNet.

Enkel konfiguration - fleksible anvendelsesmuligheder

EG SafetyNet appen konfigureres til hver enkelt virksomhed til at matche netop 
deres behov. For virksomheder, hvor mange medarbejdere ikke har adgang til 
computer hele arbejdsdagen, kan appen fungere som den primære 
brugergrænseflade til EG SafetyNet. Her kan det fx være vigtigt, at en lang 
række registreringsmuligheder er synlige i appen. For andre virksomheder vil 
appen primært fungere som et supplerende værktøj. Her kan det fx være vigtigt, 
at en tilfredshedsundersøgelse er optimeret til besvarelse både på mobile 
enheder og computer. Det er endvidere muligt at styre, hvilke felter i appen 
forskellige medarbejdere ser, så de kun skal forholde sig til det, der måtte være 
relevant for netop deres arbejdssituation. 

Log på hurtigt med single sign-on

Det er hurtigt og sikkert at logge på EG SafetyNet appen. Du skal anvende 
samme brugernavn og kodeord til appen som til EG SafetyNet, og bliver 
automatisk logget ind efter første gang. Det er også muligt at logge på med 
NemID.

GPS funktionalitet til øget præcision

Appen kan anvende GPS'en i den mobile enhed til at registrere, hvor en 
hændelse fandt sted. Denne funktion gør det let at finde tilbage til den præcise 
lokation for efterfølgende at kunne rette op på eventuelle fejl eller mangler.  

Nem fotodokumentation

I appen kan du uploade billeder samtidig med, at du registrer en hændelse. Du 
kan enten vælge at vedhæfte et billede fra mobilens kamerarulle eller tage et 
billede direkte i appen. Billeder taget i appen kan også gemmes i mobilens 
kamerarulle. 

Download app’en i Google Play

eller App Store

Kontakt EG på telefon 7013 2211 
eller kontakt@eg.dk

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 eg.dk/om-eg/
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