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”En webbaserad tjänst som hanterar och bevakar 
inventeringar, besiktningar och kontroller inom 

fastighetsförvaltning, systematiskt 
säkerhetsarbete (SSA), underhåll och drift”.

Ca 35 st moduler (användningsområden)



Fastighetssystem: Ett system klarar allt ?

De flesta av våra kunder har flera system.

Vår styrka är alla typer av besiktningar och kontroller, där vi 

har ett unikt arbetssätt. Vi har integrationer mot flera andra 
system.



Vad & Vart

• REQS är uppbyggt utifrån resp. kund fastighetsstruktur, 

vilket vi sätter upp enligt önskemål. 

• Går att integrera information automatiskt från andra typer 

av register, andra fastighetssystem, excel, m.fl.

• Insamling av önskade  fastighets/försäkringsrelaterade 

uppgifter till SRF.

• Kunden väljer vilka moduler som ska användas. Snabbt 

och enkelt

• Skapar rapporter med en knapptryckning om exakt hur 

det ser ut i Ert bestånd.



• Incidentrapportering

• Trygghetsinventering

• Säkerhetssystem

• Felanmälan

Brand

• Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

• Skriftlig Redogörelse Brand (SRB)

• Leverans och Revisionsbesiktning av Brandlarm, Sprinkler & 

Gassläcksystem

Säkerhet Fastighetsuppifter

• Avtal 

• Garantibevakning

• Ritningar

• Drift & underhålls 

instruktioner

Moduler



• Byggnadsföroreningar

• Cisterner

• Driftrondering

• Elrevision

• Fastighetsnät

• Fjärrvärmecentral

• Fritidshem

• Garantibevakning

• Hiss – Besiktning

• Kanalskenor

• Köldmedium

• Lekplatsbesiktning

• Medicinska gaser

• Oljecentral

• OVK Besiktning

• Radon

• Systematiskt Arbetsmiljöarbete

• Statuskontroll/Planerat Underhåll

• Takbesiktningar

• Tillgänglighet

• Tryckkärl

• UPS

• Alla typer av ”Egen 

kontroller”

Besiktningar/kontroller
Moduler



Vem kan använda REQS ?

= Intern personal (förvaltare, driftpersonal, ledning)

= Hyresgäster

= Besiktningsmän

= Externa konsulter

= Myndigheter

Vissa moduler är även framtagna som en OFF-Line App.



Kundfördelar med REQS?

+ Oberoende

+ Kunden äger all information

+ Ett system istället för flera

+ Samtliga aktörer arbetar i samma system (besiktningsmän, egen 

personal, externa konsulter etc.)

+ Systemet är uppbyggt av sakkunniga på respektive område 

+ Standardisering av arbetet

+ Effektivt planerings och uppföljningsverktyg 

+ Insyn i processen

+ Arbeta förebyggande ger minskat antal incidenter och händelser 

(=sänkta kostnader)

+ REQS ger ett faktabaserat underlag för strategiska beslut.



Exempel på uppdragsgivare:



Hur ser det ut?

- Ledning, Ansvarig, Utförare

- Olika behov och arbetssätt.















Hej Robert Edholm

Du har blivit tilldelad uppdrag i REQS. 

Klicka på länken nedan för att komma till uppdraget.

Adress: https://bahnhof.reqs.se

UTFÖRARE

Uppdrag Start Slut Upprepas

SAM Järnvägsg. 66 

SAM, 

Järnvägsgatan 66, 

Starrbäcksgatan 1

2014-

09-29 

08:00

2014-

10-24 

08:00

Ja

https://bahnhof.reqs.se/
https://bahnhof.reqs.se/?openFormByAssignmentId=30b3b431-5d47-e411-aff1-005056a441c7


Mobilt 

arbetssätt

för utförare

T.ex. 

SBA



Mobilt 

arbetssätt

för utförare

T.ex. 

SBA











Summering

• Dynamiskt system – realtidsbaserat.

• Alla arbetar i samma system

• Ger Er bra kontroll över ert 

fastighetsbestånd och hur det ser ut



Avslutning

• Vad händer nu?

• Vi kommer att kontakta er för ett besök där 

vi hjälper er med att komma igång med 

systemet samt visar moduler vid intresse

• Support ingår

• Frågor ?


