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HVEM TRENGER EN RAPPORTMODUL?

Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en 
mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter. Ved å 
kontinuerlig måle og overvåke sentrale registreringer, har du til enhver tid 
god dokumentasjon på effekten av ditt ledelsessystem. 

Vi i Landax ønsker å bidra til at du får en enklere og mer effektiv kontroll 
og oversikt over alle sider av din virksomhet. Vi har derfor utviklet en egen 
rapportmodul med akkurat dette formålet. Med mulighet for å overvåke 
alle målinger direkte i sanntid, bidrar modulen også til å styrke sikkerheten 
og lar deg ta raske beslutninger.

Rapportmodulen til Landax kan benyttes til overvåking og måling på 
mange ulike områder, avhengig av den individuelle virksomhetens 
behov. Rapporter kan vise trender, tabeller og statistikker over alt 
fra avvik, sykefravær og fakturerbare timer, til kostnader knyttet til 
kvalitets-avvik, feil på utstyr, driftsstans, utførte oppgaver og mye mer.

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
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RAPPORTMODULEN lar deg sette opp grafer, statistikker og tabeller av 
mange ulike typer data og registreringer fra hele Landax sitt system. Vi tilbyr 
også egne datafiltere som kan benyttes for å spisse rapportene ytterligere.

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 fra siste kvartal.

Landax sin interaktive rapportmodul gjør det effektivt og enkelt å måle og 
rapportere fortløpende på de dataene du måtte ønske, og sparer deg dermed 
for mye tid sammenlignet med tradisjonell innsamling av data og oppsett av 
manuelle rapporter.

LANDAX RAPPORTMODUL
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RAPPORTKONFIGURASJON
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RAPPORTER OG DASHBORD

Dashbord-modulen i Landax benyttes som en forside for hele systemet. Her 
legger du inn gadgets som kan vise viktige målinger, rapporter, snarveier, 
søkefelt og mye mer. Løsningen lar deg også opprette egendefinerte, 
tematiske dashbord for innsamling og visning av spesifikk informasjon. 

Fra rapportene på dashbordet kan du klikke deg videre inn på undernivåer 
for å se rapportdata som gjelder spesifikke avdelinger, kategorier osv. For 
eksempel kan man vise antall avvik per avdeling i en bedrift. Ved å klikke på 
en avdeling kan man se antall avvik per enhet i underavdelingen.

På Landax dashbord kan du også filtrere rapportene basert på valgte 
datoperioder.
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RAPPORTER - UNDERNIVÅER

FILTRERING
PÅ DATO

REDIGER
DASHBOARDFILTRERING

PÅ UNDERNIVÅ



LANDAX APP
LANDAX har god støtte for flere moduler i sin APP, 
og jobber kontinuerlig med å legge til andre.

46
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CRM PROSESSER

LOKASJONER SJEKKLISTER

DASHBOARD PROSJEKTER

MEDARBEIDERE UTSTYR

DOKUMENTER RISIKO

OPPGAVER ØKONOMI

PRODUKTER

RAPPORTER

Finnes i Landax APP

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER



8

HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 30 moduler og 10 produktpakker som støtter 
hverandre. De 10 produktpakkene dekker fagområdene HMS og IK, kvalitet, 
prosjektledelse, FDV, avtalehåndtering, beredskap, trygg mat og HR.

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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