Inspektion og Prøvning

Lancering af FORCE Technology’s
nye elektroniske prøvningsrapporter

Nyt design af FORCE Technology’s prøvningsrapporter og online-arkiv imødekommer krav og
ønsker til hurtigere rapportering og mere overskuelige rapporter.

Brugere af rapporterne vil blandt andet komme til at opleve følgende fordele:
•
•
•
•
•
•

Nemmere at læse, hurtigere overblik
Præcis anvisning af evt. reparation
Uddybende tekniske data om de anvendte prøvningsmetoder
Elektronisk format
Juridisk gyldig digital signatur
Automatisk arkivering med nem adgang
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Som led i vores løbende bestræbelser på at forbedre vores service, lancerer vi d. 7. oktober 2013 nye og
mere overskuelige prøvningsrapporter, der omfatter alt vedrørende en given prøvningsopgave.
I denne folder vil vi informere om den nye prøvningsrapport, om brugen af den, samt mulighederne for
nemt at finde dine prøvningsrapporter i vores online-arkiv NDT-Online. (Læs mere på bagsiden).
Formålet med den nye prøvningsrapport er, at gøre det nemmere for dig som bruger at få et hurtigt og
fyldestgørende svar på den aktuelle opgave.
De fleste brugere vil fremover finde alle relevante oplysninger på forsiden og vil derfor ikke have behov
for at åbne prøvningsrapporten. Prøvningsrapporten er opdelt i følgende afsnit:
•
•
•
•
•
•
•

Forside
Prøvningsresultat - detaljer
Prøvningsomfang
Emne - detaljer
Evt. billeder
Prøvningsmetode(r)
Evt. bilag

(Se kort gennemgang af afsnittene på modstående side).
Udover nyt layout, er de nye prøvningsrapporter elektroniske. Dette betyder, at prøvningsrapporten
fremsendes som digitalt signeret PDF i en e-mail til kontaktpersonen i virksomheden.
Nogle prøvningsrapporter kan fylde så meget (MB), at det ikke er muligt at fremsende med e-mail.
I alle tilfælde kan brugeren selv gå ind og hente prøvningsrapporten direkte fra online-arkivet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller en af vore driftsledere, der alle
er listet på bagsiden af denne folder.

Med venlig hilsen
Ulf Larsen
Divisionschef, Inspektion & Prøvning

FORCE Technology’s nye Prøvningsrapport for Ikke-destruktiv Prøvning (NDT) er
opbygget som følger:
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.
Resultatet er angivet med farverne:
Rød:
Acceptkriterier IKKE opfyldt
Gul:
Acceptkriterier opfyldt med bemærkning/observation
Grøn: Acceptkriterier opfyldt
Blå:
Målinger foretaget
Såfremt FORCE Technology har planlagt og udtaget prøvningsomfang i
henhold til en konstruktionsnorm, 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 kommentarer.
Yderligere viser afsnittet detaljeret hvilke prøvninger, der er foretaget på
hvilke emner.

PRØVNINGSOMFANG

Indeholder detaljerede oplysninger om prøvningsomfang for de enkelte
prøvningsmetoder.

EMNE
DETALJER

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.

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, prøvningsprocedurer, NDT-certifikater, skitser m.m.

FORCE Technology NDT-Online
I NDT-Online finder du prøvningsrapporter med tilhørende bilag på de prøvningsopgaver, vi har udført for din
virksomhed.
Ved at gå ind på NDT-Online og indtaste "Username" og "Password", får du adgang til prøvningsrapporterne:
www.forcetechnology.com/ndtonline
Har du ikke allerede modtaget et "Username" og Password", finder du på siden en vejledning i, hvordan du
får det.
I NDT-Online kan du søge efter en specifik prøvningsrapport ved hjælp af søgefelter.

Ønsker du hjælp til at finde dine prøvningsrapporter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores driftsledere:

Område

Kontaktperson

Kontaktperson

Nord- og
Midtjylland

Bo Brix Kjeldsen
bbk@force.dk
Tlf.: 96 35 08 13
Mob.: 22 69 70 58

Bruno Eberhardt
bj@force.dk
Tlf.: 96 35 08 01
Mob.: 22 69 70 63

Syd- og
Sønderjylland

Hans Møller
hnm@force.dk
Tlf.: 76 10 06 55
Mob.: 22 69 76 55

Brian Jessing
bje@force.dk
Tlf.: 76 10 06 78
Mob.: 22 69 74 48

Kontaktperson

Fyn og omkringNiels Børsting Andersen
liggende øer samt nba@force.dk
Trekantsområdet Tlf.: 63 41 03 12
Mob.: 22 69 73 19

Robert Pedersen
rop@force.dk
Tlf.: 63 41 03 02
Mob.: 22 69 76 13

Per Engelbrecht
pee@force.dk
Tlf.: 63 41 03 00
Mob.: 22 69 73 02

Sjælland og
omkringliggende
øer samt
Bornholm

Palle Korning
pko@force.dk
Tlf.: 43 26 70 89
Mob.: 22 69 70 15

Nicolai Otto
njo@force.dk
Tlf.: 43 26 70 00
Mob.: 42 62 79 23

Per Holm
pxh@force.dk
Tlf.: 43 26 74 78
Mob.: 22 69 70 04

Divisionschef - Ulf Larsen - ufl@force.dk
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