AjourInspect
Byggeledelsens eller tilsynets værktøj
og fælles kommunikationsplatform til
bl.a. styring af mangler, tilsyn og sikkerhed
• Opret og udfør dine registreringer på

• Nem udskrift af PDF-rapporter

• Markér placering på tegningen og

• Forregistrering

App’en, mens du er på stedet

tilknyt billeder og kommentarer

• Tildel opgaver til relevante personer
• Overblik over aktuel status og hvem
der skal udføre opgaven

• Hold styr på tegninger og dokumenter
i AjourBox og giv dine håndværkere
adgang til dem

Markér placering på
tegningen og tilknyt
billeder, tjekliste og
kommentarer

Vil du
vide mere?

ystem.dk
info@ajours
4 09
+45 70 20 0

ajoursystem.com

med flere typer, lister og detaljer

• Tilsyns- og sikkerhedsnotat
• Fejl og mangler, 1 og 5 års
gennemgang

• Projektnotat, teknisk forespørgsel
• Fungerer også offline

Bygge- og Ejendomsbranchens
digitale værktøjskasse
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AjourInspect
• Forregistrering
• Projektnotat, teknisk forespørgsel
• Tilsynsnotat, sikkerhedsnotat
• Fejl og mangler, 1. og 5. års
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AjourBIM
• BIM/IFC viewer
• AjourQTO
• AjourObjects for Molio
• Digitale strategier/workflows

gennemgang

• Bygnings- og tilstandsrapporter
AjourFM
• Driftsdatabase med bygnings-
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delskort
Driftsplaner og opgavekalender
Rapportgenerator og data eksport
Klassificering med CCS, SfB, FVK
BIM data import

AjourQA
• Modtage- og udførselskontrol,
afvigerapport

• Slutkontrol og mestergennemgang
• Ekstraarbejde, dokumentation
• Kontrolplaner

Ajour - Udviklet af fagfolk til fagfolk!
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AjourTender
• Nem styring af udbudsproces
• Tidsfrister og alarmer
• Upload og aflevering online
• Resultatoversigt
• Fuld log og historik,
spørgsmål og svar

AjourBox
• Fil- og dokumenthåndtering
• Version- og revisionsstyring
• Integreret Bips standarder
• Overholder IKT bekendtgørelsen
• Tildeling af rettigheder

ajoursystem.com

