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OPPGAVEHÅNDTERING
ET VERKTØY FOR OPPGAVEHÅNDTERING HJELPER DEG TIL Å 

FØLGE OPP GJØREMÅL PÅ EN STRUKTURERT MÅTE
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PÅMINNELSERPÅMINNELSER INTERNKONTROLLINTERNKONTROLL

STRUKTURERE INFORMASJONSTRUKTURERE INFORMASJON FØRE TIL HANDLINGFØRE TIL HANDLING

EFFEKTIVISERE PROSESSEREFFEKTIVISERE PROSESSER ØKE ØKONOMISK VINNINGØKE ØKONOMISK VINNING

KVALITETSSIKRE ARBEIDSFLYTKVALITETSSIKRE ARBEIDSFLYT FORDELE ARBEIDSOPPGAVERFORDELE ARBEIDSOPPGAVER

HVEM TRENGER EN OPPGAVEMODUL?
Oppgavemodulen er helt avgjørende for deg som trenger og ønsker å 
oppnå struktur og kontroll på oppgavebehandling.Modulen erstatter 
«gule lapper» og hjelper deg til å huske på en mengde saker knyttet til 
forskjellige områder vha. automatiserte påminnelser. Du kan også få  
gode samlerapporter på Dashboard.

Et verktøy for oppgavehåndtering hjelper deg å oppfylle krav om 
internkontroll i henhold til ISO-standardene.



LANDAX har god støtte for håndtering og registrering av 
oppgaver i sin APP.  Hver enkel oppgavetype kan konfigureres 
spesielt for den informasjonen som er relevant. Dette gjelder 
felter, faner og saksflyt. 

DOKUMENTER AVVIK MED FOTO DIREKTE FRA APP!

APP-REGISTRERING

OPPGAVEHÅNDTERING OG BEHANDLING

S T R U K T U R E R E  -  F O R D E L E  -  P Å M I N N E  -  G J E N N O M F Ø R E

Hvordan oppgaver håndteres er viktig for effektivitet og kvalitet på 
arbeidet, og hvordan du som ansatt opplever arbeidslivet. Det gjøres 
ved å ivareta påminnelser om gjøremål og aktiviteter, samt organisere 
og samle informasjon.

Strukturert saksoppfølging gir god oversikt, noe som igjen gir 
prosjektene gevinster både på kort og lengre sikt.
 
HÅNDTERE INFORMASJON er et fag i seg selv, bl.a. i forbindelse 
planlegging av prosjekter, beskrivelse av prosesser, avviksbehandling 
og arbeid med risikoreduserende tiltak. Da er det ofte behov for 
mange typer informasjon, og mye av denne informasjonen kan 
struktureres i oppgavemodulen.

OPPGAVEMODULEN I LANDAX er et verktøy spesialisert 
for oppgavehåndtering, noe vi mener er nøkkelen til suksess i 
alle områder av en virksomhet. På en oppgave kan det legges inn 
opplysninger om dato, klokkeslett, ansvarlig, oppgavebeskrivelse 
med mer. En oppgave kan knyttes til, og sammen med, store deler av 
LANDAX-systemet.
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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.

?

EKSEMPEL PÅ OPPGAVEOMRÅDER:

SUPPORT
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FRITTSTÅENDE OPPGAVERFRITTSTÅENDE OPPGAVER TILTAK I RISIKOMODULENTILTAK I RISIKOMODULEN

OPPGAVER TIL PROSJEKTEROPPGAVER TIL PROSJEKTER TILTAK I AVVIKSMODULENTILTAK I AVVIKSMODULEN

OPPFØLGINGSSAKER TIL AGENDAOPPFØLGINGSSAKER TIL AGENDA VEDLIKEHOLDSORDRE PÅ UTSTYRVEDLIKEHOLDSORDRE PÅ UTSTYR

PÅLEGG PÅ AVVIK I PROTOKOLLSAKERPÅLEGG PÅ AVVIK I PROTOKOLLSAKER

LANDAX OPPGAVEMODUL støtter og støttes av alle andre moduler i 
Landax. Oppgaver administreres via Dashboard og i egen modul, og vil 
også ligge systematisk i de moduler hvor den benyttes. Oppgavene kan 
forhåndsdefineres i forskjellige typer og kategorier, og dermed opptre 
forskjellig fra modul til modul:

Eksempel 1:  Risikotiltak i risikomodulen
Eksempel 2:  Avvikstiltak i avviksmodulen 
Eksempel 3:  Ordre på foretaksnivå

LANDAX OPPGAVEMODUL

KVALITETSLEDELSE OG OPPGAVEHÅNDTERING
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TILTAK I AVVIKSMODULENTILTAK I AVVIKSMODULEN

VEDLIKEHOLDSORDRE PÅ UTSTYRVEDLIKEHOLDSORDRE PÅ UTSTYR

LANDAX OPPGAVESKJEMA

KVALITETSLEDELSE OG OPPGAVEHÅNDTERING



LANDAX APP TIL IOS/ANDROID

LANDAX APP har god støtte for håndtering og registrering av oppgaver. 
Hver enkel oppgavetype kan konfigureres spesielt for den informasjonen 
som er relevant. Dette gjelder felter, faner og saksflyt.

I appen får du en oversikt over alle elementer som er tilknyttet oppgavene; 
inkludert sjekklister, dokumenter, media, avvik, oppgaver og deltakere.
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I APPEN kan du lage et oppsett slik at 
du kun ser den informasjonen som er 
mest relevant for deg, og redigere denne 
informasjonen direkte. 

Du har også mulighet til å åpne 
oppgaven direkte i nettleser for å se den 
med fullstendig informasjon i systemet.

6KVALITETSLEDELSE OG OPPGAVEHÅNDTERING



7KVALITETSLEDELSE OG OPPGAVEHÅNDTERING

SJEKKLISTER kan knyttes direkte til oppgavene, og fylles ut enten på 
nett eller i appen. I appen har du også mulighet til å bruke mobilens 
kamera for å dokumentere med bilder, video og lydopptak. Denne 
dokumentasjonen er linket opp mot sjekklisten, og blir også tilgjengelig i 
systemet på nett. Denne funksjonen er spesielt nyttig i SJA-arbeidet.
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DOKUMENTER OG AVVIK her også tilgjengelig direkte i appen. Her kan 
du få en oversikt over alle dokumenter som er tilknyttet oppgaven, samt 
laste ned disse lokalt eller til skybasert lagring.

Du kan åpne og se avvik knyttet til oppgaven, samt redigere disse direkte i 
Landax APP.
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AVVIK

LEVERANDØRER

RISIKODASHBOARD

CRM

PROSJEKTER

MEDARBEIDERE

SJEKKLISTERDOKUMENTER

PROTOKOLL

PRODUKTER

TIMER

ØKONOMI

OPPGAVER

Finnes i Landax APP

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 25 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



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