
Vedligehold
på farten



Cloud-baseret vedligehold2

Spar tid og penge
med cloud-baseret
vedligehold

De største fordele ved INEXTIA er 
brugervenlighed, nem adgang og 
enkelthed. Du undgår indviklede 
installationer, backup rutiner samt 
brugerekspert konfigurationer.

INEXTIA er 100% cloud-baseret med et 
simpelt brugerinterface. Du kan tilgå 
systemet fra en computer, laptop eller 
tablet. Det kræver stort set ingen
træning og du kan nemt tilgå
systemet via et login.

Mange års erfaring med vedligehold og samarbejde med kunder fra forskellige brancher har resulteret

i en unik fleksibilitet, der sikrer optimering og effektivisering til alle typer virksomheder.

 Minimale træningsomkostninger

 Driftsbesparelser på vedligehold 
og IT

 En platformsuafhængig software

 Hosting løsning så du undgår 
teknisk vedligehold

INEXTIA sikrer:

Cloud-baseret vedligehold

“Med cloud-baseret vedligehold har alle adgang til 
systemet, uanset hvor vi er. Vi kan hurtigt indrapportere 
fejl, og INEXTIA gør vedligehold nemt for os.”

COLAS DANMARK A/S
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Opnå besparelse på driftem4

Opnå betydelige
besparelser på driften
INEXTIA skaber værdi i form af 
digitalisering og effektivisering.
Der arbejdes i en simpel jobliste, der
giver adgang til tekniske informationer, 
danner overblik og sparer dine 
vedligeholdsfolk tid.

5Opnå besparelser på driften

Du kan styre og optimere:

 Maskinkort og komponenter

 Vedligeholdsjobs og opgaver

 Procedurer og instruktioner

 Reservedele og lager

 Rapportering og analyse



6 Funktioner og muligheder

INEXTIA tilbyder en
bred vifte af funktioner
og muligheder
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”INEXTIA giver os de bedste forudsætninger for at 
planlægge og strukturere vores vedligeholdsopgaver.
Det har medvirket til, at vi er gået fra 10% til mere
end 70% planlagt vedligehold.”

FIBERLINE COMPOSITES A/S

Funktioner og muligheder

 Analytics

 Dokumentstyring

 Formular

 Indkøb

 INEXTIA App

 Jobanmodning

 Jobliste

 Jobrelation

 Jobsekvens

 Kort

 Lagerstyring

 Lager App

 Logbog

 Stamdata

Eksempler på moduler i INEXTIA:

INEXTIA kan opbygges og struktureres til at 
matche dine rutiner og standarder. De forskellige 
moduler sikrer, at du kan indhente vigtigt data til 
historik i den kvalitet du har behov for.



8 Matcher alle brancher Fits all sizes 9

“INEXTIA er et godt system for os, da det matcher 
funktionelle behov på tværs af vores afdelinger. Det 
sikrer samtidig, at vi har ét samlet system til at opbevare 
relevant data og historik.”

FORS A/S



10 Udfør vedligehold på farten

Brug din mobile enhed som
et vigtigt værktøj i drifts- og 
vedligeholdsafdelingen

INEXTIA appen giver dig mulighed for at 
styre vedligeholdsjob og formularer
når du er på farten. 

Du kan oprette, aktivere og afslutte job fra 

din INEXTIA app. Hvert job indeholder en kort 

jobbeskrivelse, historik, og detaljer om de

relaterede komponenter. Hvis du har Formular

modulet, kan du desuden oprette, udfylde 

og indsende formularer uden at

vedhæfte dokumentation.

11Udfør vedligehold på farten

Rapportér fejl direkte fra INEXTIA appen.
Fejlrapportering kan være ad hoc vedligeholdsjobs,
som opdages ude i marken. Rapportering gør det
muligt at måle og følge op på uforudsete opgaver.



”Ved hjælp af INEXTIA Appen kan vi tage vores tjeklister 
med hele vejen rundt på hotellet og undgå at vi skal 
tilbage til kontoret for at påbegynde en ny opgave. Det er 
meget behjælpeligt og tidsbesparende, når vi arbejder i 
en stor bygning.”
ALSIK HOTEL



12 Cross-functional modules 13

“Da vi valgte INEXTIA som vedligeholdssystem, valgte 
vi samtidig en leverandør som vi føler os trygge ved. Vi 
fik nemlig ikke bare en ny systemleverandør men en 
relevant og fremadrettet sparringspartner.” 

PLASTIX A/S

Funktionalitet der matcher alle

Designet til at matche
alle virksomheder uanset 
størrelse og branche

INEXTIA er et vedligeholdssystem, der 
indeholder alt hvad du skal bruge for at 
administrere og udføre vedligehold i din 
virksomhed – uanset type og branche.

INEXTIA benyttes af mange forskellige typer kunder, 

som ikke falder ind under en bestemt branche. 

Men i princippet kan alle, der ønsker at optimere 

deres vedligeholdelsesafdeling, anvende vores 

vedligeholdssystem.

Typiske brancher:

 Produktion

 Forsyning

 Medicinal

 Fødevare

 Facility

 Kraftvarme

 Havne

 Spildevand

  Hotel



14 Support

Mere end bare software
Med INEXTIA får du ikke bare et system. Vi 
tror nemlig på samarbejde og partnerskab, 
og vi ved, at det er den gode service og 
support, der gør den helt store forskel.

Derfor sætter vi en ære i at gøre mere, end hvad

der forventes af os. Vores konsulenter hjælper

naturligvis med implementeringen for at sikre

en hurtig og nem proces.

Hvis I har problemer eller forespørgsler, så er

hjælpen aldrig mere end et telefonopkald væk.

Vi tilbyder rådgivning, kurser og selvfølgelig daglig

kundesupport. Support håndteres af software

eksperter, der kender løsningen, og som kan

tilbyde den allerbedste vejledning.
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  Data konvertering

 Data strukturering

 Træning og undervisning

 Implementering

 Integration til andre systemer

 Projekt assistance

  Best practice

 Backup af data

 Hosting af system

Vi hjælper altid med:

Support



Bonus case
En solid træstruktur kombineret med brugen 

af INEXTIA app og QR-koder til lagerstyring er 

medvirkende til at Sindal Biogas øger produktionen. 

Samarbejde omkring vedligeholdsprojekterne og 

optimering ved hjælp af Jobrelationer, sparer dem 

desuden for tid i hverdagen.   

Struktureret vedligehold booster produktionen: 
Den struktur som de har fået opbygget, medvirker 

til, at de er på forkant med vedligeholdsopgaver og 

ofte får håndteret et muligt problem før det opstår. 

Efter at have brugt INEXTIA i 6 måneder kan Sindal 

Biogas allerede mærke en forskel. De har et mærk-

bart fald af driftstop, hvilket også har betydet en 

øget Bionaturgas produktion med 5% om måne-

den. De mener selv at den struktur der er blevet im-

plementeret i deres vedligeholdsrutiner, har været 

en stor faktor i denne vækst. Derudover har de også 

færre driftstop om natten.

 Systemet frigør tid efter opstart og giver 
frie hænder. 

 Det er et brugervenligt system.

 Du får bedre overblik af vedligeholdsjob.

 Struktur på reservedele, både antal og 
placering.

 System giver alle brugere af INEXTIA 
bedre mulighed for at klargøre sig til 
kommende vedligeholdsjob. Det store 
udbytte gør sig i, at driften kører uden 
problemer. 

5 fordele ved INEXTIA ifølge Sindal Biogas:

Sindal 
Biogas øger 
produktionen 
med 5%

* Læs hele casen på vores website www.inextia.dk



INEXTIA er et cloud-baseret vedligeholdssystem, 

der skaber værdi i form af digitalisering, 

effektivisering og besparelser på intern IT-drift. 

Uanset hvor du befinder dig, kan du dokumentere 

og styre vedligehold, herunder rapportering, 

vedligeholdsjobs, fejlmelding og historik. Der 

arbejdes i en simpel jobliste, der sparer dine 

vedligeholdsfolk tid og penge.

INEXTIA er ejet af den internationale koncern RINA, 

som er et globalt netværk med mere end 4.000 

dygtige professionelle fordelt på 200 kontorer i 70 

lande. Vi sætter os løbende ind i nye teknologier 

til innovative digitale løsninger, så vi kan støtte din 

virksomhed i jeres daglige driftsaktiviteter.

RINA DIGITAL SOLUTIONS
Sofiendalsvej 5B
9200 Aalborg SV
Danmark

+45 9634 7000 
inextia@rina.org

inextia.dk


