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LANDAX PRODUKTPAKKER

LANDAX FAGOMRÅDER

ULTIMATE

Avvik | Kontakter | Dokumenter | Oppgaver | Prosesser | Protokoll 

Samsvar | Kompetanse | Sjekklister | Utstyr | Leverandører | Fravær 

Risiko | Produkter | Timer | SJA | Ferie | CRM | Økonomi | Lokasjoner 

Avdelinger | Medarbeidere | Dashbord | Oppslagstavle | Rapporter

ENTERPRISE

Løsning for store konsern og virksomheter med alle moduler

KVALITET HMS | IK PROSJEKT FDV

AVTALE-
HÅNDTERING

BEREDSKAP TRYGG MAT HR

SPESIAL

Avtalehåndtering | Beredskap | Prosjekt | Inspeksjon | HACCP
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LANDAX  er et styringssystem for ledelse på den internasjonale are-
na, tilpasset bedrifter i de fleste bransjer og i alle størrelser. Løsningen inneholder et 
bredt spekter moduler som gir fag- og systemstøtte innen en rekke områder. Disse 
områdene dekker hovedsakelig kvalitetsledelse, internkontroll, revisjon, risikoanal-
yse, mattrygghet, FDV, beredskap og arkivfunksjoner for dokumenter. 

Landax sin grunnvoll består av en struktur som støtter de ISO-standardene 
som omhandler ledelse - dette gjelder blant annet ISO 9001, 14001, 
45001, 27001, 17025 - men også mange flere. Landax er stolte av å 
ha et sterkt teknisk grensesnitt i forhold til integrasjoner, og har også 
dokumentert styrke i forhold til det å ivareta krav rundt GDPR og generell 
informasjonssikkerhet.

Landax sitt fokus har vært, og er, å utvikle et styringssystem som allerede 
på tidspunktet for installasjon innehar en god strukturkapital. Det vil si at 
systemet besitter en viss mengde datakapital (feltinnhold, skjermdialoger, 
dokumenter, dashboard osv.) som bidrar til at terskelen er lav for å få god 
effekt av bruken. 

Landax har også gode fasiliteter for datafangst og dataflyt i flere ledd; 
fra dem som utfører fakturerbart arbeid, og opp til øverste ledelse. Disse 
funksjonene bidrar til å danne et godt grunnlag for målstyring, og dermed 
vil bevisstheten rundt årsak og virkningsforhold for god drift bli styrket, og 
stadig øke i styrke i alle ledd. 

Med sine nå 30 moduler (August 2020) er Landax å betrakte som det mest 
omfattende og dekkende støttesystemet for overordnet ledelse i Europa, og 
med sin støtte for hele 10 språk kan de betjene de fleste land.

Landax er et styringssystem for administrasjon, ledelse og kontroll. 
Landax kan anvendes av alle typer foretak eller som prosjektverktøy 

på tvers av foretak.

Med foretak menes bedrifter foreninger, stiftelser eller andre juridiske enheter 
og organisasjoner som har behov for ledelse og styring.

KVALITETSLEDELSESSYSTEM

KAN BENYTTES SOM: KAN BENYTTES TIL:

BYGG- OG UTSTYRS- 
DOKUMENTASJON (FDV)

INTERNKONTROLLVERKTØY ARKIVERING

LEVERANDØRUTVIKLING

AVVIKSSYSTEM

PROSJEKTSTYRINGSVERKTØY

HR-SYSTEM

RISIKOVURDERINGER

SALGSSTØTTE

LEDELSE AV ISMS (INFORMATION 
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)

BRANN-BOK

MATTRYGGHETSSTEM

REVISJONS-VERKTØY

SJA-VERKTØY

BEREDSKAPSSYSTEM

ERP-SYSTEM PÅ 
TJENESTELEVERANSE

HMS-LEDELSE

KUNDEPORTAL  
(EKSTERNE BRUKERE)

LEVERANDØRPORTAL  
(EKSTERNE BRUKERE)

LEAN-ARBEID

..OG ANDRE 
EGENDEFINERTE OMRÅDER
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Prosesser

Protokoll

Oppgaver

Dokumenter

Avviksbehandling

Samsvar

Kompetanse

Sjekklister

Utstyr

Leverandører

Fravær

Risiko

Produkter

Timer

Sikker jobbanalyse (SJA)

Ferie

CRM

Økonomiregistreringer

Avtaler

Prosjekt

Inspeksjon

HACCP / Trygg Mat

Beredskap

Operasjon

Lokasjoner

Avdelinger

Medarbeidere

Dashboard

Oppslagstavle

Rapporter

ENTERPRISE ULTIMATE KVALITET HMS | IK PROSJEKT-
LEDELSE

FDV AVTALE-
HÅNDTERING

BEREDSKAP TRYGG MAT HR

LANDAX
BRUKSOMRÅDER
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DOKUMENTER MED FOTO DIREKTE FRA APP!

Moduler optimalisert for APP
Avvik | Beredskap | Dokumenter | Oppgaver
Prosjekter | Sikker jobbanalyse | Sjekklister 
Timeregistrering | Utstyr | Lokasjoner

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

Landax er kort fortalt et ledelsesverktøy – et webbasert styringssystem for administrasjon, ledelse og 
kontroll. I tett samarbeid med næringslivet har vi utviklet et fleksibelt system med mange bruksom-
råder som tilfredsstiller små og store bedrifters krav til styring i virksomheten. Du får blant annet alle 
verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare.

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

HVA ER LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax er utviklet for bruk av alle typer virksomheter i alle bransjer. Det kan anvendes av alle typer 
foretak som bedrifter, foreninger, stiftelser, organisasjoner og andre juridiske enheter med behov for et 
samlet system for ledelse og styring. Landax kan også brukes som et prosjektverktøy på tvers av ulike 
foretak.

Landax gir god støtte for virksomheter som ønsker å kvalitetssikre arbeidet sitt og følge opp  
viktige målsettinger.

Styringssystemet Landax kan settes opp ut ifra virksomhetens behov; vi har åtte pakkeløsninger og 
30 støttemoduler. Enten det dreier seg om HMS, beredskap, risikoanalyse eller prosjektstyring, kan vi 
skreddersy en god løsning. Eller kanskje din bedrift fokuserer mest på forvaltning, drift og vedlikehold? 
Vi har moduler som dekker de fleste behov.

Både samfunn, myndigheter og kunder stiller økende krav til god og strukturert dokumentasjon. I 
Landax har vi tatt konsekvensen av dette og utarbeidet flere verktøy i forbindelse med sertifiserings-
prosesser og intern revisjon.

En stor andel av våre kunder benytter Landax som et hjelpemiddel på veien mot ISO-sertifisering. Vi har 
flere moduler som er utviklet spesielt med tanke på de nyeste ISO-standardene, blant annet ISO 9001, 
ISO 14000 og ISO 22000.

Landax er et prosessorientert verktøy med stor grad av fleksibilitet og anvendelighet.

Struktur og innhold utvikles i henhold til bedriftens ønsker og behov. Alle registreringer gjøres på web 
eller fra APP. Avvik og hendelser kan i tillegg registreres med e-post, SMS, API-løsninger og app på 
smarttelefon.

Landax har en kontinuerlig utviklingsprosess. Vi gjennomfører ytelses-forbedring, funksjonsutvidelser 
og funksjonsforbedring på alle eksisterende moduler i vår løsning. Vi utvikler nye moduler når nye 
behov melder seg.

Med Landax har du alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare. Sys-
temet er utviklet med et heldekkende API, som muliggjør integrasjon og samhandling med andre 
systemer. Vårt API er et OData-basert grensesnitt som åpner opp for at ulike systemer kan utveksle data.

Vi har for øvrig alle våre servere lokalisert i Norge, for å sikre optimal stabilitet på systemet.

Blir du forvirret av begrepene styringssystem, kvalitetssystem og ledelsessystem? Det forstår vi godt! 
Les forklaringen på hva de ulike begrepene betyr her.

HVEM TRENGER LANDAX?

LANDAX SOM SYSTEM

HELDEKKENDE API
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Et godt system for kvalitetsledelse er avgjørende for at virksomheten skal kunne levere på en tilfredsstil-
lende måte. Kvalitetsledelse handler kort fortalt om hvordan en virksomhet styrer prosesser og aktivi-
teter for å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Vil du lese mer om hva kvalitetsledelse betyr? Les artikkelen på vår blogg her.

KVALITETSLEDELSE

HVA ER KVALITETSLEDELSE?

Uønskede hendelser kan oppstå overalt. I Landax kan alle avvik registreres og behandles, og på den 
måten reduseres sjansen for at det skjer igjen. Avviksmodulen i Landax har en rekke bruksområder, og 
kan brukes til både kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS. Systemet hjelper deg med å holde oversikt 
over strakstiltak, forebyggende tiltak og de økonomiske konsekvensene avvikene kan føre med seg. 

Avvik kan registreres direkte i modulen, men du kan også føre hendelser via e-post, SMS eller i Land-
ax-appen. Registreringsbildet kan tilpasses etter hva slags type avvik det gjelder: for eksempel bør et 
produksjonsavvik inneholde annen informasjon enn et HMS-avvik. Avviksmodulen er godt tilrettelagt 
for å skille mellom enkle og komplekse typer.

Du kan enkelt legge ved bilder, dokumenter, oppgaver og økonomiske opplysninger av betydning for 
det registrerte avviket. Du kan også integrere behandlingsprosessen med oppgavemodulen, slik at du 
har kontroll på hvem som utfører de ulike oppgavene, og når jobben skal gjøres.

Modulen er også spesielt nyttig som tillegg til risikovurderinger og analyser, og risikohendelser kan 
kobles direkte fra et avvik.

AVVIKSMODULEN ER ESSENSIELL

Det inngår krav om dokumentert informasjon i alle ISO-standarder for ledelsessystemer, og det vil der-
for ha stor betydning for de fleste virksomheter å ha et enhetlig system for håndtering og bearbeidelse 
av dokumentasjon.

Dokumentmodulen til Landax lar deg styre alle typer skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater, 
tekster, e-poster, bilder og andre typer dokumenter og filer. Ved å legge alt i Landax sitt dokumentbibli-
otek vil slike filer kunne bli lagret, versjonert, revidert og distribuert samt sendt ut på høring. 

Dokumentbiblioteket til Landax lar deg organisere bedriftens dokumentasjon i en egendefinert map-
pestruktur, og dekker dermed behovet for arkiv og arbeidsflyt rundt håndtering av alle typer doku-
menter. Dokumentene vil også være tilgjengelig på tvers av andre moduler i systemet. 

Landax har også støtte for samskriving via sin integrasjon med Office 365-pakken.

De fleste ISO-standarder som omhandler ledelse stiller høye krav til dokumentasjon av kvalitetssys-
temers arkitektur. Med prosessmodellen til Landax er du godt dekket. Her kan du tegne flytkart for 
å visualisere ulike prosesser og arbeidsflyter. Du kan knytte disse opp mot involverte medarbeidere, 
risikoanalyser, dokumenter og andre viktige opplysninger. 

I Landax er det raskt og enkelt å lage gode plattform-uavhengige flytkart. Funksjonen er integrert i hele 
Landax-systemet, og man kan derfor effektivt oppdatere og dele flytkartene. 

En komplett dokumentert arbeidsflyt egner seg også godt som grunnlag for hva som bør være i fokus 
på flere områder; som for eksempel risikoanalyse, HMS og kompetanse. 

DOKUMENTHÅNDTERING FOR RUTINER OG PROSEDYRER

PROSESSKARTLEGGING

TA KVALITETSLEDELSEN I DIN BEDRIFT TIL ET NYTT NIVÅ!

I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.
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HMS er en fellesbetegnelse på forbedringsarbeidet rundt godt arbeidsmiljø, personsikkerhet og psykoso-
siale forhold på arbeidsplassen. HMS-arbeidet dekker også en bedrifts arbeid med å redusere skader 
på ytre miljø, slik som forurensning og miljøpåvirkning. Alle disse punktene skal ivaretas gjennom god 
internkontroll (IK).

Godt HMS-arbeid er viktig for å tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften og internasjonale standard-
er, som ISO 45001. Er du hovedverneombud, leder eller tillitsvalgt i en bedrift, faller gjerne HMS-ansvaret 
på deg. I den forbindelse er Landax et system som hjelper deg å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø. 

I tillegg har Landax funksjoner som tilrettelegger for økt medarbeiderinvolvering, noe som også er et 
lovpålagt krav innen internkontroll. 

Gjennom å ta i bruk et system for internkontroll slipper man manuelt arbeid, og gjør arbeidet transparent. 
Manuelle rutiner og lister på harddisker og i permer gjør arbeidet lite tilgjengelig for hele organisasjonen.

Hensikten med GDPR, også kalt personvernforordningen, er å beskytte personvern og personopplys-
ninger i en tid hvor det samles mer data og informasjon enn noen gang før. GDPR er en del av personop-
plysningsloven, og beskriver hvordan norske virksomheter skal behandle personopplysninger. 

GDPR er det overordnede regelverket for personvern og internkontroll, og viktigt når det kommer til 
sensitiv informasjon. 

Kompetansekartlegging gir deg en lett tilgjengelig oversikt over bedriftens sertifikater og kompetanse. 
Dette bidrar til at bedriften raskt får avklart hvilke ressurser som kan sette til forskjellige prosjekter, og 
hvilken kompetanse som det eventuelt er behov for.

Med Landax sin kompetansemodul kan hele organisasjonens kompetanse samles og organiseres på ett 
sted. Du kan enkelt registrere og følge opp både gjeldende, planlagt og utgått kompetanse og sertifikat-
er. Du kan også registrere fremtidige kompetansebehov, og hente ut automatisk genererte CV-er.

Landax åpner også for å knytte til sjekklister og notater, samt distribuere informasjonen direkte via sys-
temets innebygde e-posttjeneste. For å forenkle arbeidet ytterligere kan du sette opp varslinger som en 
del av planleggingen rundt hvilke kurs og kvalifikasjoner de ansatte må følge opp. Varslinger gjøres også 
på sertifiseringer som trenger fornyelse.

Det er mulig å registrere kompetanse på kunder, leverandører og kontaktpersoner i tillegg til medarbei-
dere. Kompetansen kan klassifiseres og kobles til typer. En kompetanseregistrering kan i tillegg kobles til 
prosesser i kvalitetssystemet.

Det samlede kompetansebildet kan også leses i en matrise, med kompetansetypene langs den ene aksen og 

personer langs den andre.

LANDAX FAGOMRÅDER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

PERSONVERNFORORDNINGEN (GDPR)

HR OG KOMPETANSE

KVALITET | HMS IK | HR | PROSJEKT | BEREDSKAP | FDV | TRYGG MAT | AVVIK | RISIKO

NYTTIG LESING: GDPR, HMS og internkontroll – hvorfor er det viktig?
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Prosjektledelse og prosjektstyring er et komplekst arbeid, med høye krav til dokumentasjon, progresjon 
og sikkerhet. Med styringssystemet Landax får du systemstøtte i alt fra små deloppgaver, sjekklister og 
tidsfrister til risikovurderinger og avgjørende milepæler. 

Du vil alltid ha full kontroll over alle deler av prosjektet, samtidig som du oppfyller kravene om doku-
mentasjon og kontinuerlig forbedring. I tillegg blir det enklere å levere gode resultater. 

Alle bedrifter som arbeider med mindre og større prosjekter både internt og eksternt, og som ønsker god 
styring på oppgaver, fremdrift og dokumentasjon har nytte av Landax sin prosjektmodul. I modulen får du 
et godt verktøy for ressursplanlegging og -styring, og du kan til enhver tid hente ut rapporter og statis-
tikk. Ved å i tillegg ta i bruk modulen for timeregistrering får både prosjektleder og økonomiavdelingen 
løpende oversikt over timer som skal faktureres.

I alle prosjekter kan man registrere oppgaver med tidsfrister og tildele det til ansvarlig utfører. Prosjektet 
kan vises i en gantt-rapport som gir god oversikt over både selve prosjektet og underliggende oppgaver.

Dette gir ansvarlig for prosjektet oversikt over hva som til enhver tid skal gjøres, og hvor i prosessen 
man befinner seg. 

• Alle prosjekter styres via et prosjekt-dashbord

• Gode milepælsplaner og risikoanalyser

• Avvik og forbedringssaker registreres direkte på et prosjekt

• Integrerte sjekklister og møtebok

• Registrerte timer direkte på prosjektet

• Oppgavestyring og Gantt-skjema

• Rapporter og diagrammer

LANDAX FAGOMRÅDER

PROSJEKTLEDELSE

OPPGAVER OG RESSURSSTYRING

DETTE FÅR DU I LANDAX SIN PROSJEKTMODUL

KVALITET | HMS IK | HR | PROSJEKT | BEREDSKAP | FDV | TRYGG MAT | AVVIK | RISIKO
Hvert sekund teller i en beredskapssituasjon, og når en krise inntreffer må nøkkelpersoner varsles så raskt 
som mulig. Landax har løsningen for varsling, kriselogg og live overvåkning av en pågående situasjon.

Beredskapspakken dekker alle typer hendelser, som personskade, brann, gasslekkasje, driftsstans, natur-
katastrofe og uønsket adferd. Funksjonene i beredskapspakken er også egnet for å håndtere hendelser 
innenfor informasjonssikkerhet og brudd på GDPR.

Med beredskapspakken fra Landax står bedriften bedre rustet til å takle situasjoner som kan oppstå, 
og har systemstøtten på plass når sekundene teller.

Alle bedrifter bør utarbeide en beredskapsplan for hvordan ulike krisesituasjoner skal håndteres. System-
støtte for beredskap og kriseøvelser gir ledelse og ansatte en viss trygghet i å vite at man har et system 
for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og avvik.

Uavhengig av om det gjelder brann, smittetilfeller, produksjonsstans eller utslipp er det essensielt å kunne 
holde hodet kaldt i en kritisk situasjon. Med Landax har du en trygghet i at systemet støtter deg når situ-
asjonen blir uoversiktlig.

Med varslingsfunksjonen i Landax kan du forhåndsdefinere ulike mottakergrupper med forhåndsdefin-
erte meldinger, ut ifra hvilket hendelses scenario som oppstår. Dette gjør at du på få sekunder kan varsle 
og igangsette tiltak. Alle som er registrert i Landax kan motta varsling, både interne ansatte og eksterne 
personer som leverandører og kunder. 

De som ikke har innloggingsmulighet i Landax kan motta både SMS og e-post med en lenke man kan 
bruke for å besvare alarmen. Man kan også sende ut varsling til alle brukere av Landax App. Alle varslinger 
blir loggført med avsender, mottaker, tidspunkt og innhold.

I enhver beredskapssituasjon er det viktig å ha oversikt over hva som er skjedd og i hvilken rekkefølge 
hendelsene finner sted. Med modulen for operasjonslogger kan man rapportere og dokumentere infor-
masjonen rundt hendelsen. Dokumentasjonen håndteres fra Landax sitt dokumentbibliotek, slik at du 
hele tiden har siste versjon tilgjengelig både i app og på nett.

BEREDSKAP

HVEM TRENGER SYSTEMSTØTTE FOR BEREDSKAP?

SYSTEM FOR VARSLING

OPERASJONSLOGGER FOR KRISEØVELSER OG HENDELSER
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Med Landax holder du enkelt oversikt over alt som har å gjøre med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 
i din bedrift. FDV-løsningen er spesielt nyttig for bedrifter med vedlikeholdsavdelinger, og for arbeidere in-
nen produksjonsbransjer, i tillegg til alle virksomheter som driver med bilhold, IT eller eiendomsforvaltning.

Utstyrsmodulen kan benyttes til å holde kontroll på alt av bedriftens driftsutstyr. Noen eksempler er 
kjøretøy, datautstyr, produksjonsutstyr, bygninger, ventilasjonsanlegg og måle- og kalibreringsutstyr. 

Via modulen kan du blant annet kontrollere lagerstatus, lokasjon, frister for service og ansvarlige personer. 
Systemet sørger også for ryddighet og orden når det gjelder utlån av utstyr, ved å gi deg smarte og bruker-
vennlige funksjoner for oppslag, registreringer og rapporter. 

Med Landax har dere utlånsdato, navn på låntaker og avtalt innleveringsdato samlet på ett sted.

Med utstyrsmodulen kan du registrere arbeidsordre og gi medarbeidere ansvar for hvert enkelt utstyr. Dette 
forenkler også prosessen med registrering og oppfølging av planlagt vedlikehold og ettersyn. Ved behov for 
jevnlig oppfølging, som ved service eller kalibrering, kan du legge inn repeterende oppgaver tilknyttet hver 
gjenstand. Du kan også legge inn aktuelle garanti- og utrangeringsavtaler, serviceavtaler og utstyrsrapport-
er, slik at du alltid har disse lett tilgjengelig. Det samme gjelder økonomiske opplysninger og bilag. 

Utstyrsmodulen er integrert med resten av Landax-systemet. Andre nyttige og relaterte moduler er for 
eksempel inspeksjonsmodulen, risikomodulen og dokumentbiblioteket. Med avviksmodulen kan du også 
loggføre avvik på utstyr, slik at du får en livstidsjournal på utstyrskortet.

LANDAX FAGOMRÅDER

UTSTYRSHÅNDTERING OG FDV

ARBEIDSORDRE OG OPPFØLGING
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Å få på plass en strukturert rutine i arbeidet med mattrygghet, næringsmiddeltrygghet og internkontroll 
er ikke alltid like intuitivt. I samarbeid med ledende aktører i norsk næringsmiddelindustri, har vi i Landax 
derfor utviklet et system med nyttige moduler og funksjoner som hjelper både små og store virksom-
heter med denne oppgaven.

I Landax finnes en egen HACCP-modul. HACCP er en forkortelse av «Hazard Analysis (and) Critical Control 
Point». Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk for fareanalyse og risikovurdering innen næring-
smiddelindustrien. Metodikken benyttes for å kartlegge kjemiske, biologiske og fysiske farer som oppstår i 
ulike deler av produksjonen, og skal ideelt sett skåne forbrukeren for disse.

Å forbedre mattryggheten starter gjerne med å lage en HACCP-studie. I modulen er første steg derfor 
å opprette en HACCP-gruppe (team), der man samler kompetente medarbeidere som skal være med 
å identifiserer alle farer og definerer kritiske styringspunkter. I modulen registrerer man også avvik og 
forbedrende tiltak og evaluerer mattryggheten ved hjelp av nødvendig dokumentasjon og loggføring. 

I HACCP-modulen holder du enkelt oversikt over alle gruppene, samtidig som du fører et produktregister. 
Her kan du tegne et flytkart som viser de ulike trinnene i produksjonsprosessen og hvordan disse henger 
sammen. Sammen med et register for grunnforutsetninger har du dermed et godt utgangspunkt for å 
gjøre fareanalyser. Ved å samle alle farer i et risikodiagram får du også et sterkt, visuelt inntrykk av risikoen 
tilknyttet en vare eller et produkt. Modulen kan kombineres med matkvalitetsstandarden ISO 22000, 
hvor utførelse av HACCP er et avgjørende krav.

MATTRYGGHET OG HACCP

PRODUKSJONSTRINN, PRODUKTREGISTER OG FAREANALYSER
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Avviksbehandling er en viktig del av internkontroll- og forbedringsarbeidet. I denne prosessen skal du iden-
tifisere hvilken uønsket hendelse som har skjedd, og hvorfor. Når dette er rapportert gir det deg mulighet til 
å rette opp avviket, og hindre at det gjentar seg.

Med avviksverktøyet til Landax får du tilgang til et komplett system for registrering, behandling og videre 
oppfølging av avvik. Vi optimaliserer og forenkler avviksarbeidet ved å tilby funksjoner som prioritering, 
skille mellom enkle og komplekse hendelser, avvikstyper med egendefinerte skjemaoppsett, og mye mer.

Landax legger også til rette for at du kan hente ut kombinatoriske rapporter basert på alle registreringer, 
inkludert økonomiske konsekvenser. I tillegg til dette er både konsekvensanalyser og rapportering på disse 
inkludert i avvikssystemet.

For å gjøre avviksarbeidet lett tilgjengelig for hele bedriften, tilbyr vi registrering og dokumentasjon via 
vår APP. Bruk mobilens kamera til å dokumentere direkte med bilder, eller legg ved lydfiler, video og andre 
vedlegg. Appen er optimalisert for både iOS og Android, og fungerer også når din smarttelefon befinner 
seg i områder uten dekning. Avvik og hendelser kan i tillegg registreres på web, eller via SMS eller e-post.

Landax sitt avvikssystem kan benyttes i sammenheng med både kvalitetsarbeid, HMS, revisjon og intern-
kontroll. Systemet er spesielt nyttig i forbindelse med risikovurderinger og analyser.

Landax hjelper deg med å holde orden på alt fra strakstiltak og forebyggende tiltak, til økonomiske konse-
kvenser. Du kan også opprette og koble risikohendelser direkte fra et avvik. Fleksibiliteten til avviksverktøyet 
gjør det også nyttig for deg som behandler endringsordre, gjennomfører mindre beredskapsøvelser, og 
flere andre spesialhendelser.

LANDAX FAGOMRÅDER

AVVIKSBEHANDLING

REGISTRERING FRA APP

MANGE BRUKSOMRÅDER
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En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om 
tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning 
til virksomheten.

Risikomodulen til Landax fungerer i henhold til beskrivelsen for ISO 31000, og er godt egnet til å iden-
tifisere og begrense risiko. Løsningen er dynamisk i forhold til risikotyper, og har blant annet støtte for 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og flere andre typer 
prosesser. Dette inkluderer også NSO, SJA, miljøforhold med mer.

Landax gir deg muligheten til å rapportere risiko både på foretaksnivå og på de spesialområder du har 
behov for – i det formatet du foretrekker. Modulen har gode rapporter på alt fra lokasjoner, utstyr og 
arbeidsflyt (prosesser), til avvik, oppgaver og prosjekt.

Løsningen kan optimaliseres for akkurat din virksomhet ved å sette opp egendefinerte ak-
septansenivåer, fargeindikasjoner og rapporter, samt flere andre parametere.

For å redusere risikoen kan du legge inn en handlingsplan. Denne inneholder oppgaver som beskriver 
hva som bør gjøres, når det bør gjøres og hvem som er ansvarlig for å få gjennomført tiltakene. Når tiltak-
ene er utført, kan man lage en ny vurdering av hendelsen, og legge den tidligere vurderingen i historikk. 
Etterhvert kan man se en historisk utvikling av risikobildet for den hendelsen.

I tillegg til en generell risikoanalyse er det mulig å lage lokale vurderinger. Risikoen for en identifisert 
hendelse kan være forskjellig mellom avdelinger og lokasjoner. Dette kan du dokumentere i Landax ved å 
knytte en generell risikoanalyse til avdelingen/lokasjonen og deretter opprette en lokal vurdering.

RISIKO - IDENTIFISERING OG ANALYSERING

RAPPORTERING

HANDLINGSPLANER OG LOKALE VURDERINGER
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FUNGERER OGSÅ I OMRÅDER UTEN INTERNETT!

Appen fungerer uten internettforbindelse, slik at du har mulighet til å registrere selv om du befinner deg 
i for eksempel en kjeller, på fjellet eller under bakken. Så fort du er koblet til nett igjen vil appen synk-

roniseres og alt bli tilgjengelig i webversjonen av Landax.

HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 30 moduler og åtte fagområder som støtter hverandre. 
De åtte fagområdene dekker Kvalitet, HMS IK, Prosjektledelse, FDV, Avtalehåndtering, 
Beredskap, Trygg mat og HR.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for blant annet kvalitetsstyr-
ing, internkontroll, HMS, risikoanalyse, FDV, mattrygghet og ISO-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

landax@ornsoftware.com

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO

LANDAX APP
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