
LANDAX - DOKUMENTSTYRING | AVVIK OG RISIKO | PROSESSER | SJEKKLISTER | KOMPETANSE | OPPGAVER | PROTOKOLLER

RAPPORTER | ØKONOMI | LOKASJONER OG AVDELINGER | MEDARBEIDERE | DASHBORD | OPPSLAGSTAVLE | APP

LANDAX 

HMS OG INTERNKONTROLL (IK)

ØNSKER DU Å PRØVE LANDAX?  KONTAKT LANDAX@ORNSOFTWARE.COM



Alle virksomheter er pliktig til å ha et system for internkontroll og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Med 
ledelsesverktøyet Landax ivaretar du bedriftens ansatte og utstyr ved hjelp av fleksible verktøy samlet i en 
nettbasert løsning.

Godt HMS-arbeid er viktig for å tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften og internasjonale standarder, 
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. 

I samarbeid med næringslivet har vi i Landax utviklet en rekke moduler for kvalitetsledelse og internkon-
troll. I HMS-arbeidet er for eksempel modulen «Dokumenter» nyttig. Her kan du samle personalhåndbok, 
referanser til lover og regler, prosedyrer og instrukser i et eget bibliotek. 

Dokumentene kan du knytte til avdelinger og prosesser, og du kan registrere informasjon som for eksem-
pel revisjonsdato, ansvarlig og godkjenner. Det er også mulig å sende dokumenter ut på høringsrunder og 
få lesebekreftelse av deltakere. 

Vi har dessuten en omfattende versjonsstyring, med mulighet for å arkivere gamle versjoner, opprette nye 
versjoner, knytte til revisjonsnotater og bestemme status på dokumentet. All informasjon knyttet til doku-
mentet kan flettes direkte inn i selve dokumentet. 

Modulen «Avvik» brukes til registrering og oppfølging av uønskede hendelser, strakstiltak, forebyggende 
tiltak og forbedringsforslag. Den som rapporterer avviket kan følge saksgangen helt fra registrering til luk-
king, og få informasjon om utførte tiltak. Avvik kan registreres på web, via SMS eller e-post, og i Landax APP.

I den komplimenterende modulen «Risiko» holder du styr på alle faktorer som kan påvirke helse, miljø og 
sikkerhet negativt. Dette sikrer systematisk og strukturert dokumentasjon av handlingsplaner og behan-
dling av risiko- og sårbarhetsanalyser. 

I kritiske situasjoner er modulen «Beredskap» i tillegg god å ha. Her knyttes viktig kontaktinformasjon mot 
ulike varslinger, og du kan sette opp forhåndsdefinerte meldinger. Varslinger blir logget med tidspunkt, 
innhold, avsender og mottakere. Beredskapsmodulen kjøpes separat.

Modulen «Sjekklister» kan brukes til huskelister og gjøremål. Denne modulen er i tillegg svært nyttig ved 
nyansettelser. Etter endt opplæring fyller den nye medarbeideren ut en sjekkliste, hvor vedkommende 
bekrefter at viktige punkter innen HMS og annen orientering er gjennomgått. Dette kan enkelt gjøres i 
Landax-appen eller på web. 

I modulen «Kompetanse» har du oversikt over de samlede menneskelige ressursene i bedriften. Her kan 
du registrere sertifikater, kursbevis, utdanning og opplæring. Du kan også føre opp hvem som besitter for 
eksempel nøkler eller adgangsbevis. 

I tillegg til eksisterende kompetanse, kan du registrere kompetansebehov og arkivere utdatert kom-
petanse. Hver registrering kan få en viss varighet, slik at ansvarlig leder får varsel når kompetansen 
nærmer seg utgått dato. Du kan registrere kompetanse på både medarbeidere, leverandører og kunder.  
Kompetansemodulen kjøpes separat.

HMS OG INTERNKONTROLL

HVA ER HMS OG IK?

DOKUMENTSTYRING

AVVIKSHÅNDTERING OG RISIKOANALYSER

DIGITALE SJEKKLISTER

KOMPETANSE OG RESSURSER

De fleste ISO-standarder som omhandler ledelse stiller høye krav til dokumentasjon av kvalitetssystemers 
arkitektur. Med Landax sin modul for «Prosesser» er du godt dekket. Her kan du tegne flytkart for å visual-
isere ulike prosesser og arbeidsflyter. Du kan knytte disse opp mot involverte medarbeidere, risikoanalys-
er, 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. 

PROSESSKARTLEGGING
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Modulen «Oppgaver» i Landax hjelper deg med planlegging av prosjekter, beskrivelse av prosesser, av-
viksbehandling og arbeid med risikoreduserende tiltak. Modulen er godt tilrettelagt for å håndtere store 
mengder informasjon i en god struktur.

Landax gir deg også muligheten til å registrere data som ansvarlig, dato, tid, notater og mye mer på hver 
enkelt oppgave. Du kan også opprette egne deloppgaver, samt definere type og kategori.

Modulen benyttes i sammenheng med flere av de andre modulene i Landax-systemet,  og fungerer også 
enkeltvis som gjøremål.

Økonomiregistreringer er en viktig del av bedriftens kontroll på blant annet investeringer, svinn og forb-
ruk. Landax har et integrert verktøy for «Økonomi» som enkelt lar deg registrere økonomibilag direkte på 
alt fra utstyr og bygninger til kunder, leverandører og produkter. Modulen er spesielt nyttig for bedriftens 
analytikere og beslutningstakere.

Økonomimodulen til Landax kan samle gode rapporter på tvers av alle andre moduler og områder hvor 
det registreres bilag. Du kan også registrere økonomibilag på grunnlag av en oppsatt kontoplan og få 
gode rapporter filtrert på en rekke områder. Løsningen er praktisk og enkel, og gir gode og pålitelige 
rapporter.

Landax sin modul for «Lokasjoner» gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske 
avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbei-
det i bedriften. Landax-systemet tilbyr et lokasjonsverktøy som kan benyttes til å strukturere og organ-
isere alle fysiske lokasjoner tilknyttet din virksomhet.

Lokasjonsmodulen til Landax samler automatisk inn all informasjon som er registrert på lokasjon i de 
andre modulene, og legger dette på et dashbord. Du får dermed gode rapporter knyttet til områder som 
avvik, dokumenter, utstyr, risiko, oppgaver med mer.

Landax tilbyr deg også en modul for «Avdelinger» som kan benyttes til å strukturere og organisere alle 
avdelinger tilknyttet din virksomhet.

Med avdelingsmodulen til Landax kan du knytte til informasjon som navn, lokasjon, avdelingsansvarlig 
osv. Du kan også registrere hvem som er ansvarlig for utstyr, oppgaver og avvik i avdelingen, og knytte et 
eget oppstartsdashbord til hver enkelt avdeling. I tillegg kan det registreres en unik farge for hver avde-
ling, som gjør det enkelt å visuelt skille mellom avdelingene i rapporter.

Landax tilbyr en egen løsning for håndtering av «Protokoller». Formålet er å ha god orden og funksjonalitet 
på dokumentasjon og distribusjon av møter og revisjoner. Både saker og hele protokollen kan varsles og 
sendes automatisk til registrerte deltagere og ansvarlige.

Modulen kan brukes til å opprette en audit (revisjon, møte eller lignende). Protokollene inneholder 
først og fremst saker, men du kan også la en protokoll være representert ved et dokument.

Du får mulighet til å legge inn informasjon om for eksempel ansvarlig, deltakere, lokasjon og dato. Du kan 
selv definere oppsettet av informasjonen – det vil si at man kan ha et oppsett for f.eks. internrevisjon og et 
annet for vernerunder. Protokoller kan også signeres direkte i systemet.

Modulen for «Rapporter» 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.

Modulen 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.

OPPGAVESTYRING OG GJØREMÅL ØKONOMIREGISTRERINGER

LOKASJONER

AVDELINGERMØTEPROTOKOLLER

RAPPORTER OG MÅLINGER

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.
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Modulen for «Medarbeidere» gir deg mulighet til å registrere alle ansatte i din bedrift med kontaktinfor-
masjon, lokasjon, avdeling, rolle m.m. Du kan også knytte til merkelapper, dokumenter og kompetanse.

Medarbeidermodulen er i tillegg til å være et ansattregister også et brukerregister, da alle brukere 
registreres som medarbeidere i systemet.

Landax gir deg også full oversikt over alle oppgaver, brukergrupper, utstyr og prosjekter knyttet til hver 
enkelt medarbeider. Du kan registrere innleid arbeidskraft, samt sette ansatte som inaktive ved for eksem-
pel arbeidsslutt, sykdom og lignende.

Landax sin modul for «Dashbord» benyttes som en forside for hele systemet. Her kan du legge inn viktige 
målinger, rapporter, snarveier, søkefelt og mye mer. Løsningen lar deg i tillegg opprette egendefinerte 
dashbord for innsamling og visning av spesifikk informasjon.

Modulen til Landax leveres med flere ferdige dashbord-maler klare til bruk, og som enkelt kan 
justeres for å passe akkurat din virksomhet.

Dashbord-modulen gjør det mulig for forskjellige grupper, personer og avdelinger å benytte unike dash-
bord ved oppstart. Det er også nyttig å legge inn egne tematiske dashbord hvor man samler informasjon 
om spesielle områder, som for eksempel avviksstatistikk, dokumentbehandling og prosjektoversikt. 

En oppslagstavle benyttes for å raskt og enkelt spre informasjon internt til virksomhetens ansatte. Dette 
bidrar blant annet til å styrke internkontroll og kvalitetsstyringen. Ved å benytte et nettbasert system til 
dette vil den interne kommunikasjonen alltid være lett tilgjengelig for alle ansatte.

Landax tilbyr en egen løsning som dekker behovet for intern kommunikasjon. Oppslagstavlen kan 
benyttes som selskapets intranett og innlemmes i Landax sine dashbord. 

Oppslagstavler inneholder typisk artikler med tekst og bilder, strukturert på avdeling, dato og bruker-
grupper. Oppslagstavlen til Landax har støtte for å legge inn artikler, bilder, lenker og andre vedlegg. Du 
kan også formatere innholdet etter eget ønske.

ANSATTE OG MEDARBEIDERE

DASHBORD I SYSTEMET

INTRANETT OG OPPSLAGSTAVLE

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.

LANDAX APP
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