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SMART + DIGITAL

your forms and work processes 
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Zegeba – pure digital from Ålesund, Norway
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EASY

SMART

EFFICIENT
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platform

forms and checklists

tasks and work 
processes 

mobile, tablet, pc

app + web

digital reporting

data for analysis

smart sync

cloud service

subscription  
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1. UTFORM OG PUBLISER 2. REGISTRERE INFORMASJON 

3. BRUK DATA OG FÅ INNSIKT
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FILES DATAdigital transformation
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YOUR DATA
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SERVICE RAPPORT 

kunden

ERP & prosjekt

TIMER
lønn

fakturagrunnlag

strukturerte 
rådata

analyse & 
statistikk
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«vi sparer mye tid og har fått økt inntjening på service oppdrag»

«vi har fått bedre kontroll og oversikt over pågående arbeid og status på 
prosjekter»

«vi har fått bedre kvalitet på informasjon og fakturaunderlag fra teknikerne våre»

«vi har nå bedre og mer korrekte rapporter som inkluderer viktige detaljer og 
bilder fra jobben som er gjort og kundene er fornøyd med å få rapporten med en 
gang» 
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Zegeba Dashboard
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Zegeba Forms app
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Zegeba Tasks app
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forhåndsutfylte felter fra oppgaven
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tilordning av oppgave
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Zegeba Designer
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Offshore Forms
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dynamiske skjema
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management

dashboard

form designer

task management

user management 

resources

apps

forms app

forms web app

tasks app

tasks web app

cloud service

cloud 
storage

dedicated server

service & 
maintanance

software releases

data usage

PDF report

data export

actions & 
workflow

email 
notification

db access
ad hoc

add-on

application 
integration

third-party
plugin

analytics 
connection

analytics
subscription

customer brand 
app 

database
access

zegeba platform - components add-on
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integrasjon og samhandling

Zegeba integration application

Server API med JSON

Server Plugin

Server SQL Exporter

App for Android/iPhone(iOS)

Direkte SQL database tilkobling



©

Automatikk & 
sikkerhet

industristandard

dedikert server

synkronisering

offline tilgang

versjonering
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✓ Kostnadsbesparende

✓ Intuitivt verktøy

✓ Fungerer offline

✓ Ingen ventetid

✓ Økt kvalitet og kontroll
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SMART + DIGITAL

sales@zegeba.com
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SharePoint prosjektstyring til Zegeba Tasks 

Teknikere dokumenterer all installasjon og service

Dynamisk sjekkliste med bilder og signatur

Fakturagrunnlag sendes til ERP systemet

PDF rapport og data arkiveres til SharePoint på rett
prosjekt med tilhørende data og bilder
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Zegeba Forms brukes til service og inspeksjoner

Relevante sjekklister, prosedyrer og tegninger 
tilgjengelig uten nettverksdekning

Signert PDF rapport med alle detaljer og bilder 
leveres til kaptein på stedet

Liste over reservedeler er en del av rapporten

Customer self assessment app – levert  som et nytt
Kongsberg produkt «powered by Zegeba»

Kongsberg Maritime sparer 2 dager for hver
service og har drastisk økt antallet servicer 
over de siste 4 årene
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Håndtering av prosesser for levende fisk

• dokumenterer arbeidsprosesser

• sanntids analyser

• forbedrer prosesser

• økt kvalitet og service
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UNESCO er ansvarlig for beskyttelse og bevaring av de 
1092 Verdensarvsstedene globalt

UNESCO benytter Zegeba som et unikt verktøy for 
selvevaluering og utvikling av bærekraftig turisme på
alle disse 1092 stedene. Løsningen har også fokus på FN 
sine bærekraftsmål

Verktøyet forenkler distribusjon og oppdatering av 
retningslinjene og gir UNESCO muligheten til å følge opp
dette viktige arbeidet i global skala fra hovedkontoret i
Paris

De som bruker verktøyet får oversikt og innsyn i egen
fremdrift og måloppnåelse der de har data og
umiddelbar visuell fremstilling av status
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Nasjonale studier dokumenteres med Zegeba

• forenkler håndtering av 

nasjonale undersøkelser

overvåkning og vurdering

vaksineringsdekning

• brukes offline i områder uten nettverksdekning

• store team med 

• sparer 1-3 måneder
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Lindset Entreprenør bruker Zegeba til å administrere
prosjekter og dokumentere arbeidsprosessene som inngår i
et prosjekt

Sikrer god dokumentasjon og forenkler jobben med å 
formidle korrekt prosjektinfomasjon mellom oppdragsgiver
og entreprenør

Bruksområder er :

vernerunde, 

melding og behandling av avvik, 

håndtering av prosjekter og rapport på fremdrift

detaljert dokumentasjon av arbeidet som utføres

bilder og signatur



©

R3 lager detaljerte arbeidsrapporter med timeforbruk, 
utstyr og deler for å dokumentere prosjekter

Rapportene er dokumentasjon og fakturagrunnlag som
sendes til kunden

Arbeidsflyt med godkjenningsprosess

Behandling og kvalitetssikring av rapporter

Strømlinjeforming av arbeidsrapporter gjennom
dynamiske skjema og utregning i skjema


