
AjourKS
Et mobilt værktøj til effektiv kvalitetssikring og egenkontrol 
AjourKS er en enkel og præcis måde at styre og udføre den daglige kvalitetssikring på. 
Med AjourKS ved hånden kan du fokusere på kvalitetssikringen i marken i stedet for at bruge 
tid på administrativt arbejde på kontoret.

Tag kontoret med 
på byggepladsen 
Med AjourKS øges kvaliteten af det udførte 
kvalitetssikringsarbejde. Dokumentation og 
registrering færdiggøres på byggepladsen 
direkte på smartphone eller tablet. Fokus kan 
derfor flyttes til kvalitetssikringsarbejdet i 
marken frem for administration af KS-arbejdet 
på kontoret. Herved spares både tid og ressourcer.
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• Modtagekontrol
• Udførselses og proceskontrol

• Slutkontrol og Mestergennemgang
• Afvigerapport

AjourKS hjælper dig med at arbejde mere systematisk med kvalitetssikring og 
giver mulighed for at standardisere og effektivisere KS-dokumentationen

 med bl.a. fagopdelte kontrolskemaer, tjeklister, fotodokumentation og 
markering på tegninger. Alt samlet i ét system. 
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AjourBox AjourApp

AJOUR System A/S udvikler webbaserede og mobile softwareløsninger til virksomheder indenfor byggeri og anlæg, produktion og  ejendomsdrift. 
Vi har et indgående kendskab til de brancher vi henvender os til og kan derfor målrette og effektivisere forretningsgange og arbejdsprocesser i vores løsninger. 

AJOUR System A/S er en dansk ejet virksomhed med egne systemudviklere, supportere og konsulenter.

Fordele med AjourKS
• Tidsbesparende – registreringer foretages på stedet  

via Ajour App’en 

• Brugervenlig – nemt at anvende og kræver intet  
særligt IT-kendskab

• Fleksibelt -  tilpasning af kontrolskemaer og tjeklister til  
eksisterende kvalitetssikringsmetode som kan gemmes som  
firmastandard. Ajour KS kan kategoriseres efter Dansk Byggeri  
og Byggeriets Kvalitetskontrol’s standarder for kvalitetssikring.

• Registrering på tegning med tilføjelse af foto,  
GPS koordinater, beskrivelser og lydfiler

• Struktur og overblik med udskrivning af færdige KS-rapporter  
i PDF med mulighed for filtrering og sortering af data.

• Eksport af udvalgte data til Excel

• Sikker opbevaring af data i skyen og altid adgang til  
seneste registreringer og status.

AjourBox – integreret projektweb
AjourBox er et filarkiv, som giver alle parter i byggeriet hurtig 
og nem adgang til projektmateriale og øvrige dokumenter. 
Med AjourBox kan du læse projektmaterialet direkte fra den 
mobile enhed, så du slipper for at slæbe papir og mapper med 
rundt på byggepladsen.

Hosting og drift
Ajour er en SAAS (Software As A Service) løsning, baseret på Ajour 
System A/S’ egenudviklede software.

AjourApp 
• iPhone og iPad
• Android enheder

AjourWeb 
Adgang til webdelen sker ved personligt login til Ajour systemet. 
Systemet viser virksomhedens eget logo, navn og adresse, som 
også vil fremgå af alle udskrifter og rapporter.  

Det er herefter muligt for brugerne at tilgå og følge op 
på de udførte registreringer både fra den mobile enhed 
og fra webdelen.

Nem brugeradministration
Ajour systemet er rettighedsstyret med 4 prædefinerede rolle-
standarder. Den enkelte bruger har kun adgang de moduler, projek-
ter eller funktioner, som administrator har givet rettigheder 
til og som der er købt brugerlicenser til. Alle brugerlicenser er 
”flydende”, dvs. en brugerlicens kan flyttes fra en ikke-aktiv bruger 
til en aktiv bruger.


