Systematiskt brandskyddsarbete
– SBA web

Med Securitas kundportal och webbverktyget SBA web får du en samlad överblick av ditt brandskydd. Brandskyddskontroller utförs enkelt med hjälp av en
surfplatta och avvikelser rapporteras in direkt för åtgärd. Allt presenteras
i kundportalen så att du när som helst kan se statistik över utförda kontroller
och vidtagna åtgärder.

SBA web gör brandskyddsarbetet enkelt och levande. Systemet är webbaserat så att du snabbt
får en samlad bild av hur ditt brandskydd fungerar och kan plocka ut statistik över kontroller,
avvikelser och åtgärder.

SBA – fliken
i Securitas kundportal ger enkel åtkomst
via webben med
säker tvåstegsautentisering.

All dokumentation, exempelvis ritningar över dina lokaler läggs från början in i administrationsverktyget och vi skapar en delegeringsstruktur så att rapporterade avvikelser automatiskt
skickas till rätt instans för åtgärd. Ärendehanteringssystemet tillåter också externa parter att
återkoppla på ärenden så att all information samlas på ett och samma ställe.

Systematiskt brandskyddsarbete
– SBA Web

Kontrollerna utförs med hjälp av en surfplatta där aktuella ritningar presenteras med angivna
kontrollpunkter. Ritningarna är klickbara på surfplattan och ger möjlighet till spontana avvikelser
var som helst på ritningen. Oavsett om du själv utför kontroller av brandskyddet eller köper in
det som tjänst av Securitas så matas informationen in i administrationsverktyget och presenteras i kundportalen så att du lätt kan följa avvikelser och åtgärder.

En avvikelse rapporteras lätt
genom att med fingret markera
var på ritningen som avvikelsen
har inträffat.

SBA – pärmar som samlar damm i bokhyllan är ett minne blott. Med SBA web jobbar du effektivt med ditt brandskydd. Du får ett lätthanterligt system för egenkontroller, lättlästa rapporter
och möjlighet att följa varje avvikelse. Systemet är tillgängligt när som helst och du väljer själv
vilken information som ska presenteras när du tar ut dina rapporter.
Kontakta oss på sba.web@securitas.se för vidare kontakt.
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