Enkel innsamling og
overlevering av FDV
Via smarttelefon eller web

Enkelt for deg
– proft for kunden

Dine muligheter med coBuilderPRO
Dokumentasjon automatisk
til prosjekt ved varekjøp
Ta bilder med mobilen og
lagre direkte på prosjekt
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coBuilderPRO
cobuilder AS har den største og mest
komplette samlingen av produkdokumentasjon i Norge.
coBuilderPRO er utviklet for å forenkle
innsamling og overlevering av FDV-dokumentasjon.

coBuilderPRO og
ProductXchange
Alle prosjekter, dokumentasjon og sikkerhetsdatablad som blir opprettet i coBuilderPRO ligger også i ProductXchange.
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Enkel overlevering av
FDV dokumentasjon til
sluttkunden

Aktuelle lovkrav
yy Byggesaksforskrift (SAK 10) krever
at det skal overleveres FDVdokumentasjon til byggherre/
tiltakshaver før det gis ferdigattest.
yy Teknisk forskrift (TEK 10) regulerer
hva FDV-dokumentasjonen skal
bestå av.
yy Byggevareforordningen – lovpålagt
dokumentasjon av byggevarer og
CE-merking
yy Kjemikalieregelverket REACH
yy Forskrift om utførelse av arbeid
– Kapittel 2. Stoffkartotek
Les mer på: www.lovdata.no

Enkel innsamling av FDV
Bilder som
produktdokumentasjon
Bildefunksjonen i app’en bruker mobilens eget kamera. Ta f.eks bilde av
rørganger før du lukker veggen, og
legg til en beskrivelsestekst før du lagrer det på prosjektet.

Automatisk
innsamling av FDV
Din leverandør kan levere automatisk
til prosjekt basert på din ordre.
Oppgi prosjektnavn når du handler
og produkter med tilhørende dokmentasjon overføres til prosjektet.

Skann produktets strekkode
med mobilen

Innsamling av dokumentasjon
fra dine underentreprenører

Ønsker du å legge til produkter manuelt kan du bruke skanningsfunksjonen i app’en, og legge det rett på
prosjektet.

I app’en kan du enkelt invitere dine
underentreprenører til å levere sin
dokumentasjon automatisk til ditt
prosjekt.

Overlevering av FDV til sluttkunden
Ved overlevering av
FDV til sluttkunden er
det forskjellige muligheter ut fra byggherres
behov.

yy Strukturert overlevering.
yy Forenklet overlevering.
Produkter og dokumenListe over alle produkter
tasjon struktureres enkelt
med tilhørende dokumentatil lokasjon og bygnings
sjon og bilder, og prosjektets
deltabellen.
kontaktinformasjon.

coBuilderPRO gir deg full kontroll på ditt prosjekt
Alle produkter, dokumenter og bilder

cobuilderpro@cobuilder.no

Tlf: 67 51 61 00

Se film om
coBuilderPRO

www.cobuilder.com/pro

Er DU forberedt
på den nye
tilstandsrapporten?
I forbindelse med den nye tilstandsrapporten blir det strengere
dokumentasjonskrav for håndverkere
og huseiere. Det kreves blant annet at
man må dokumentere tilstanden på:
våtrom, skjevheter i gulv, drenering og
en lang rekke andre forhold.
Rapporten vil være retningsgivende
for takst, verdi og den endelige prisen.
I standarden ligger det også at alle
hus- og bygningseiere, kan kreve utvidet dokumentasjon knyttet til utført
arbeid. Er du forberedt på det?

Skann QR-kode
for å laste ned
coBuilderPRO app:
QR-kode for Android

QR-kode for iOS

Svett? Slapp av.
Det er ingen grunn
til panikk.
Verktøyet coBuilderPRO gjør nemlig
innsamling og dokumentasjonen til
en lek. Ta bilder med mobilen, last opp
fortløpende og gi kunden fullverdig
dokumentasjon med et tastetrykk når
jobben er gjort.

Skann QR-kode
for å registrere deg
i coBuilderPRO:

