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DASHBOARD
VERKTØY FOR STARTSIDER/HOVEDSIDER I 

LANDAX-SYSTEMET.
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HVEM TRENGER DASHBOARD?
Alle som jobber med styringssystemet i LANDAX vil få gleden av 
dashboard. Det er hensiktsmessig å ha enkle dashboard for vanlige brukere, 
mens superbrukere kan ha mer innholdsrike dashboard. 

DASHBOARD-MODULEN I LANDAX brukes som oppstartsbilde til hele 
LANDAX-systemet. Forskjellige grupper kan ha forskjellige dashboard ved 
oppstart. Det er også nyttig å legge inn egne tematiske dashboard hvor 
man samler informasjon om spesielle områder.

Dashboard gir et svært fleksibelt brukergrensesnitt, i og med at man 
kan tilpasse innhold og struktur til slik det passer den enkelte bruker 
eller virksomhet. Gadgetene på dasbhoardet er alltid oppdatert med 
informasjon som ligger i systemet.

STARTSIDE FOR LANDAX-SYSTEMETSTARTSIDE FOR LANDAX-SYSTEMET

BRUK MALER ELLER DESIGN SELVBRUK MALER ELLER DESIGN SELV

TILGANG TIL FERDIG-PROGRAMMERTE GADGETSTILGANG TIL FERDIG-PROGRAMMERTE GADGETS
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DASHBOARD-MODULEN TIL LANDAX benyttes til å bygge 
opp hovedsidene. Dashboard kan brukes både som oppstartsbilde og som 
tematiske samlesider. Dashboard gjør informasjonen i styringssystemet 
enkelt tilgjengelig for brukerne.

Når man tar i bruk LANDAX for første gang vil det være flere dashbord-
maler klare til bruk, men det er enkelt å justere på disse slik at det passer din 
virksomhet. Dashbordene bygges opp med informasjonsbokser – i systemet 
kalt gadgets. I LANDAX ligger det et omfattende bibliotek med gadgets som 
man kan benytte seg av. En gadget kan være en liste over avvik, oversikt over 
utstyr, sett av lenker eller søkebokser. Gadgetene kan settes opp slik at de 
viser personlig tilpasset informasjon for hver bruker.

Dashbord kan settes opp med rapporter fra rapportmodulen. Det kan også 
vise flytskjema fra prosessmodulen. Det er mulig å eksportere dashbordet 
som en PDF eller bilde.



LANDAX TEMATISK DASHBOARD

DASHBOARD-MODULEN I LANDAX gjør det mulig for forskjellige grupper 
å ha forskjellige dashboard ved oppstart. Det er også nyttig å legge inn 
egne tematiske dashboard hvor man samler informasjon om spesielle 
områder, som for eksempel avviksstatistikk, dokumentbehandling og 
prosjektoversikt. Denne funksjonaliteten brukes også på en del av 
modulene, som for eksempel prosjekt. Det medfører at man kan tilpasse 
prosjektbildet til å vise det innholdet man ønsker.

OPPLÆRING
På hjelpesidene til Landax-
systemet (help.landax.no) vil 
du finne informasjon, hjelp 
og tips til å bruke Landax-
systemet på best mulig måte.

Landax setter pris på å ha en 
personlig dialog med våre 
kunder, da det fører til gode 
resultater for kundene, vårt 
selskap og  våre produkter.

?SUPPORT
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LANDAX TEMATISK DASHBOARD
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EKSEMPEL PÅ “MIN SIDE” DASHBOARD

EKSEMPEL PÅ DASHBOARD FOR UTSTYRSHÅNDTERING
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LANDAX BRANSJE-DASHBOARD
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LANDAX GADGETS

DASHBOARD-MODULEN I LANDAX tilbyr flere forskjellige “gadgets” eller 
verktøy som du kan benytte til å bygge ditt helt eget Dashboard som er 
tilpasset dine behov.

Her kan du hente ut data fra de forskjellige modulene i Landax-systemet 
for å vise blant annet rapporter, dokumentlister, oppgavelister, kundesøk, 
avviksoversikt og mye mer. Det er også her du finner knapper, bilder, 
fødselsdagsoversikter osv.
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Registreringsverktøy for ditt skybaserte styringssystem
Landax APP gir deg muligheten til å registrere avvik og forslag til forbedringer - også uten 
internett-tilgang! Appen gir deg også oversikt over prosjekter og tilkoblede dokumenter, og lar 
deg registrere jobbsikkerhetsanalyser (SJA), oppgaver og opprette nye svar på sjekklistene dine.

Flere funksjoner blir fortløpende lansert.

LAST NED 
LANDAX APP TIL IOS/ANDROID

SCAN ME



9

CRM PROSESSER

LOKASJONER SJEKKLISTER

DASHBOARD PROSJEKTER

MEDARBEIDERE UTSTYR

DOKUMENTER RISIKO

OPPGAVER ØKONOMI

PRODUKTER

DASHBOARD

Finnes i Landax APP

KVALITETSLEDELSE OG DASHBOARD

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av hele 22 moduler og seks fagområder som 
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker prosjekt, kvalitet, HMS, 
risiko, FDV og HACCP.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for 
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse, 
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med 
næringslivet.

Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse 
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll. 

+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO
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KONTAKT
+47 625 33 680
post@landax.no
www.landax.no
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