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NDT-online er et online-arkiv, hvor du har adgang til alle prøvningsrapporter med tilhørende bilag på de prøv-
ningsopgaver, vi har udført for din virksomhed. Rapporterne kan være akkrediteret og du betemmer selv, om de 
skal være på dansk eller engelsk.

Som bruger af NDT-online vil du blandt andet opleve følgende fordele:
• Nemt at finde en specifik rapport ved hjælp af gode søgefunktioner
• Overskuelige rapporter, der er nemme at læse og giver et hurtigt overblik
• Altomfattende rapporter vedrørende en given prøvningsopgave
• Præcis anvisning af evt. reparation
• Uddybende tekniske data om de anvendte prøvningsmetoder
• Elektronisk format
• Juridisk gyldig digital signatur i alle rapporter
• Automatisk arkivering med nem adgang

NDT, SVEJSNING & TRYK

NDT-online
Elektroniske prøvningsrapporter

https://forcetechnology.com
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Prøvningsrapportens formål
Som bruger af NDT-online får du nemt adgang til prøvningsrapporter fra FORCE Technology og hermed et hurtigt og  
fyldestgørende svar på din aktuelle prøvningsopgave.

Alle relevante oplysninger fra prøvningsopgaven findes på forsiden af prøvningsrapporten, og du vil derfor i mange tilfælde slet 
ikke have behov for at åbne prøvningsrapporten.

FORCE Technologys prøvningsrapport for ikke-destruktiv prøvning (NDT) er opbygget på følgende vis

FORSIDE

Her finder du et overblik over følgende oplysninger:
• Kunde, kontaktperson, hvor opgaven er løst, evt. rekvisitionsnummer, mv.
• Beskrivelse af opgaven, både generelt og specifikt. 
• Anvendte prøvningsmetoder samt prøvningsspecifikationer og acceptkriterier.

Resultatet er angivet med farverne:

             Rød: Acceptkriterier IKKE opfyldt
             Gul: Acceptkriterier opfyldt med bemærkning / observation
             Grøn: Acceptkriterier opfyldt / ingen observationer
             Rød/Grøn:  Acceptkriterier opfyldt efter reparation
             Blå: Målinger foretaget

Såfremt FORCE Technology har planlagt og udtaget prøvningsomfang i henhold til en konstruktions-
norm, EUROCODE eller tilsvarende, vil dette ligeledes fremgå af forsiden.

Prøvningsresultat 
detaljer

Her kan du hurtigt få overblik over, præcist hvor acceptkriterierne ikke er opfyldt, samt eventuelle kom-
mentarer. Yderligere viser afsnittet detaljeret hvilke prøvninger, der er foretaget på hvilke emner.

Prøvningsomfang Indeholder detaljerede oplysninger om prøvningsomfang for de enkelte prøvningsmetoder.

Emnedetaljer I det omfang disse er tilgængelige, vil der her fremgå detaljerede oplysninger om de undersøgte emner.

Billeder Såfremt foto eller skitser er relevante for sporbarhed/genfinding, vil disse være gengivet her.

Tidspunkt for 
prøvning

Når der er krav om holdetider, f.eks. i forbindelse med svejsning, kan der her fremgå det nøjagtige 
tidspunkt (dato og klokkeslet) for prøvning af hver enkel svejsning.

Prøvningsmetode
For hver af de anvendte prøvningsmetoder gengives der detaljerede tekniske informationer om 
NDT-personalet, det anvendte udstyr og de tilhørende prøvetekniske parametre.

Bilag Bilag vedhæftes hvis relevant. Bilag kan være ekstra billedmateriale, kundetegninger, prøvningsproce-
durer, NDT-certifikater, skitser m.m.
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Adgang til NDT-online
Når en prøvningsrapport er afsluttet, modtager du som 
virksomhedens kontaktperson en mail med ”Brugernavn” og 
”Adgangskode”, der giver dig adgang til den aktuelle prøv-
ningsrapport med tilhørende bilag på de prøvningsopgaver, vi 
har udført for din virksomhed. 

Når du er logget ind i NDT-online, har du også adgang til alle 
de prøvningsrapporter, som FORCE Technology tidligere har 
foretaget for din virksomhed og som du har modtaget pr. 
mail. Ønsker du at få adgang til andre rapporter udført for din 
virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

Er du ikke allerede oprettet som bruger af NDT-online, kan du 
oprette en brugerprofil, når du er inde på siden. Bemærk, at 
du skal benytte samme mailadresse, som du allerede modta-
ger mail fra os på nu, ved oprettelsen af din brugerprofil.

Adgang til FORCE Cloud
Med det samme ”Brugernavn” og ”Adgangskode” kan du 
også få adgang til FORCE Cloud. I FORCE Cloud vil du kunne 
downloade store filer (billeder m.m.) der ikke kan sendes pr. 
mail. Din kontaktperson hos FORCE Technology vil fortælle dig, 
når der ligger relevant materiale til download.

Brug for hjælp
Har du brug for hjælp i NDT-online, fx til at finde dine prøv-
ningsrapporter, eller har du spørgsmål til systemet, er du altid 
velkommen til at kontakte os.

Bo Bossen
bb@forcetechnology.com
forcetechnology.com
+45 22 69 73 23

Kontakt

forcetechnology.com

Du får adgang til 
NDT-online gennem 

dette link:

forcetechnology.com/ndtonline
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