Rejlers RejCheck
Mobiili työkalu, joka vie tarkastustoiminnan uudelle tasolle.
Kehitä turvallisuuden, laadun ja ympäristön tarkastustenhallintaa Rejlersin RejChecksovelluksella. Mobiili tarkastustyökalu säästää aikaa, tuottaa puhdasta dataa ja on aina
kustomoitu tarpeidesi mukaiseksi.
Reaaliaikainen raportointi ja edistyneet analytiikan työkalut tekevät RejCheckistä
täydellisen ratkaisun HSEQ-prosessien tarkastustoimintaan.
Tee oikeita päätöksiä
reaaliaikaisen raportoinnin avulla

Työskentele fiksummin
ja nopeammin räätälöidyillä,
sähköisillä lomakkeilla

Johda toimintaasi
tehokkaasti edistyneen
analytiikan avulla

Hyödynnä Rejcheckin
erinomaista käytettävyyttä
eri laitteilla
Säästä aikaa
kenttätarkistuksissa
käyttäjäystävällisellä
mobiilisovelluksella

Rakenna lomakkeita,
tee tarkastuksia ja
lähetä raportteja
Rejlers RejCheck pitää tarkastuslomakkeesi ja
datan nopeasti saatavilla.
Tallenna havaintosi sovellukseen kentällä, sisällytä
raporttiisi ottamiasi kuvia ja täydennä lomakkeen
tietoja jälkikäteen – RejCheckin automaattinen
raportointi tekee tiedon jakamisesta helppoa.

Analysoi,
ennaltaehkäise ja
hallinnoi riskejä
RejCheckin taustalla on Rejlersin mittava
osaaminen eri toimialojen vaativista
laatuvaatimuksista ja riskityypeistä.
Raportoinnin ja analytiikan avulla tunnistat riskit
hyvissä ajoin. Voit myös hyödyntää asiantuntijoidemme
osaamista 80 paikkakunnalla 3 eri maassa.

www.rejlers.fi

Tehokkaampaa
tarkastustoimintaa
RejCheckin tuotekehitys perustuu Rejlersin pitkään
kokemukseen rakentamisen, teollisuuden, energian sekä
infrastruktuurin ja telecomin aloilla. Asiantuntijoidemme
palautteen perusteella olemme kehittäneet RejCheckistä
laadukkaan tuotteen ammattikäyttöön.
Ominaisuuksiin kuuluu muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työskentele nopeammin
ja fiksummin räätälöidyillä,
digitaalisilla lomakkeilla

Hyödynnä RejCheckin
erinomaista
käytettävyyttä eri
laitteilla

Aloita systemaattinen
tarkastusten hallinta
hyödyntämällä
lomakepohjia

Säästä aikaa kentällä
käyttäjäystävällisen
mobiilisovelluksen avulla

Hallinnoi toimintaasi
tehokkaasti edistyneen
analytiikan avulla

Tehosta päätöksentekoa
reaaliaikaisen
raportoinnin avulla

Joustavat, räätälöitävät lomakkeet
Ehdolliset lomake-elementit
Edistynyt analytiikka
Analytiikan asiantuntijapalvelut
Automatisoitu raportointi
Täysi offline-tuki mobiilisovellukselle
Yksinkertainenkäyttäjähallinta
Korkean kontrastin tila
Taskulamppu

Hinnoittelu
Jotain muuta?

Peruskäyttäjä

Superkäyttäjä

Tarkastajat voivat suorittaa tarkastuksia
ja nähdä lomakkeet, jotka Superkäyttäjä
on heille jakanut. Tarkastajat pääsevät
myös tarkastelemaan raportointia.

Superkäyttäjät voivat luoda ja muokata
lomakkeita, lisätä ja hallinnoida käyttäjiä
sekä tarkastella analytiikkaa.

Jos käyttötarpeesi ylittää 10 lisenssiä tai
haluat keskustella esimerkiksi RejCheckin
integrointimahdollisuuksista, ota meihin
yhteyttä.

37,50 €

Ota yhteyttä!

25,00 €

per kk / per käyttäjä

per kk / per käyttäjä

Tarkastusten suorittaminen

Tarkastusten suorittaminen

Analytiikka

Raportoinnin tarkastelu

Raportoinnin tarkastelu

Integrointi, esimerkiksi SAP

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus

Rejlers-oheistuotteet

Desktop-sovellus

Desktop-sovellus

Analytiikan asiantuntijapalvelut

Lomakkeiden luonti
Lomakkeiden muokkaus
Käyttäjien lisääminen
Käyttäjäroolien muuttaminen

Ota meihin yhteyttä!
Niko Oja
Myynti- ja projektijohtaja
niko.oja@rejlers.fi
+358 44 574 5057

Jaakko Larvanto
Projektipäällikkö, digitaaliset tuotteet
jaakko.larvanto@rejlers.fi
+358 40 567 0678

