
Vedligehold 
på farten



Spar tid og penge
med cloud-baseret
vedligehold 
En af de største fordele ved INEXTIA er brugervenlighed, nem 
adgang og enkelthed. Du undgår indviklede installationer, backup rutiner 
samt brugerekspert konfigurationer.  
 
INEXTIA er 100% webbaseret med et simpelt brugerinterface. Du kan 
tilgå systemet fra en computer, laptop eller tablet. Det kræver stort set 
ingen træning og du kan nemt tilgå systemet via et login. 

Minimale træningsomkostninger

Driftsbesparelser på vedligehold og IT

En platformsuafhængig software

Hosting løsning så du undgår teknisk vedligehold



"Med cloud-baseret  
vedligehold har alle adgang til 
systemet, uanset hvor vi er.  
Vi kan hurtigt indrapportere 
fejl, og INEXTIA gør  
vedligehold nemt for os."
COLAS DANMARK A/S



Dokumentstyring 
En robust løsning til elektronisk at opbevare, 
opdatere og distribuere dokumenter på tværs 
af organisationen.

Du får:
•  Søgbarhed af dokumentindhold 
•  Tilgang via web
•  Altid adgang til den nyeste dokumentversion
•  Versionshistorik

Analytics  
Analysér forskellige kombinationer af  
data fra INEXTIA. Du kan eksportere  
data til Excel samt sende tilpassede  
rapporter via e-mail. 

Du får:
•  Abonnement på egne rapporter
•  Effektiv analyse af data
•  Hurtig identificering af driftsbesparelser Job List

Planlæg og håndtér daglige vedligeholdsjobs 
elektronisk for at forbedre produktiviteten.  
Med en struktureret jobliste undgås nedbrud  
i din tekniske afdeling.  

Du får: 
• Adgang til job relaterede dokumenter 
• Elektronisk planlægning og strukturering 
• Let tilføjelse af reservedele 
• Mulighed for direkte rapportering til ledelsen

INEXTIA skaber værdi i form af digitalisering og  
effektivisering. Der arbejdes i en simpel jobliste,  
der giver adgang til tekniske informationer, danner  
overblik og sparer dine vedligeholdsfolk tid. 

Du kan bl.a. styre og optimere:

Opnå betydelige 
besparelser  
på driften 

Maskinkort og komponenter

Vedligeholdsjobs og opgaver

Procedurer og instruktioner

Reservedele og lager 

Rapportering og analyse



Job App
Du kan bruge INEXTIA offline via din Job App, som  

du kan synkronisere med skyen når du igen er

online – det bliver ikke lettere. Job Appen reducerer 

den administrative tid foran en computer i forbindelse

med vedligehold. 

Du opnår: 

Struktureret vedligehold fra din mobil 

Mulighed for at oprette og afslutte jobs med få klik 

Opdatering af vedligehold i real-time 

Adgang til dokumenter 

Mulighed for at tilføje ekstra information til et job 

Automatisk vedhæftelse af billeder taget med din mobil

Rapportér fejl direkte  
i din Job App
Rapportér fejl elektronisk direkte fra INEXTIA 

Job Appen. Fejlrapportering kan være ad hoc 

vedligeholdsjobs eller tillægsopgaver, som 

opdages ude i marken. Rapportering gør det 

muligt at måle og følge op på uforudsete opgaver.



"Det letter hverdagen  
at vi kan planlægge og  
uddelegere opgaver  
elektronisk. INEXTIA 
sparer os for tid da  
vores folk altid har et 
overblik samt adgang  
til nødvendig information 
og historik." ENIIG FORSYNING A/S



Produktion

Biomasseanlæg

Medicinal

Havne

Forlystelsesparker

Kraftvarmeværk

Forsyning/spildevand

Optimering og effektivisering til                          alle typer virksomheder

FOODBEER

Unik fleksibilitet gør, at INEXTIA   
passer til stort set alle typer virksomheder  
uanset branche og størrelse. 

Fødevarer

SERVICE

SERVICE

SERVICE

Servicevirksomhed



Derfor sætter vi en ære i at gøre mere, end hvad der  
forventes af os. Vores konsulenter hjælper naturligvis med 
implementeringen for at sikre en hurtig og nem proces. 

Hvis I har problemer eller forespørgsler, så er hjælpen 
aldrig mere end et telefonopkald væk. Vi tilbyder  
rådgivning, kurser og selvfølgelig daglig kundesupport. 
Support håndteres af software eksperter, der kender  
løsningen, og som kan tilbyde den allerbedste vejledning.   

Mere  
end bare 
software
Med INEXTIA får du ikke bare et system. Vi tror 
nemlig på samarbejde og partnerskab, og vi ved, 
at det er den gode service og support, der gør 
den helt store forskel. 



Danmark +45 9634 7000 
inextia@logimatic.dk

inextia.dk

INEXTIA er et webbaseret  
vedligeholdssystem, der skaber 
værdi i form af digitalisering,  
effektivisering og besparelser på 
intern IT-drift. Uanset hvor du  
befinder dig, kan du dokumentere 
og styre vedligehold, herunder  
rapportering, vedligeholdsjobs,  
fejlmelding og historik. Der arbej-
des i en simpel jobliste, der sparer 
dine vedligeholdsfolk tid og 
penge.

VIRKSOMHEDEN
Logimatic er virksomheden bag INEXTIA. Vi har mere end 30 års global 
erfaring i udvikling, salg, implementering og support af software. Vi giver 
professionel support til vores kunder over hele verden fra vores hovedkontor 
i Aalborg. Mange års erfaring med vedligehold og samarbejde med kunder 
fra forskellige brancher har resulteret i en unik fleksibilitet, der sikrer 

optimering og effektivisering til alle typer virksomheder. 


