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HVEM TRENGER EN RAPPORTMODUL?
Målgruppe for rapporter er hele organisasjonen, hvor resultater og 
målinger kommuniseres fra ledelsen og benyttes til felles læring og 
forbedring. Likevel er det ofte ledelsen som er brukergruppen som mest 
aktivt benytter overvåking og måling på ulike områder.
 

RAPPORTMODULEN TIL LANDAX kan benyttes til overvåking og måling på 
mange ulike områder, avhengig av den individuelle organisasjonens behov. 
Rapporter kan vise trender, tabeller og statistikker over avvik, sykefravær, 
fakturerbare timer, kostnader knyttet til kvalitetsavvik, feil på utstyr, 
driftsstans, utførte oppgaver m.m.

Landax skal hjelpe kunder med kontroll og oversikt, og rapportmodulen 
er et utmerket verktøy for å oppnå dette. Ved å kontinuerlig måle og 
overvåke sentrale registreringer, har du til enhver tid godt dokumentert 
effekten av ditt ledelsessystem.

OVERVÅKING OG MÅLING AV DATAOVERVÅKING OG MÅLING AV DATA

GRAFISK VISNING SOM TRENDER, TABELLER, STATISTIKK M.M.GRAFISK VISNING SOM TRENDER, TABELLER, STATISTIKK M.M.

HENTER DATA FRA HELE LANDAX-SYSTEMETHENTER DATA FRA HELE LANDAX-SYSTEMET



LANDAX APP
LANDAX har god støtte for flere moduler i sin APP, 
og jobber kontinuerlig med å legge til andre.
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RAPPORTMODULEN TIL LANDAX gjør det mye mer effektivt og 
enkelt å måle og rapportere løpende de data man ønsker å rapportere på, 
sammenlignet med tradisjonell innsamling av data og oppsett av manuelle 
rapporter. Den åpner også for gode muligheter for læring og forbedring som 
er enkle å administrere.

RAPPORTMODULEN I LANDAX gjør det mulig å sette opp grafer, statistikker 
og tabeller av mange ulike slag med data og registreringer fra hele LANDAX 
sitt system. Om de mange valgmulighetene i det fleksible oppsettet ikke 
treffer akkurat det du ønsker å vise, er det også mulig å tilpasse og spisse 
rapportene ytterligere ved å sette opp og bruke egne datafiltre. 

Rapportene kan være statiske; for eksempel med datoer og datautvalg fra 
en gitt periode, eller relative; for eksempel «siste kvartal», hvor rapporten 
til enhver tid viser datautvalg innen siste kvartal.
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LANDAX RAPPORTMODUL
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CRM PROSESSER

LOKASJONER SJEKKLISTER

DASHBOARD PROSJEKTER

MEDARBEIDERE UTSTYR

DOKUMENTER RISIKO

OPPGAVER ØKONOMI

PRODUKTER

RAPPORTER

Finnes i Landax APP

KVALITETSLEDELSE OG RAPPORTER

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
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