SYSTEMATISKT SÄKERHETARBETE
REQS Säkerhet:

Registrerar information om tekniska
system för passerkontroll, inbrottslarm och andra säkerhetssystem för
skydd mot obehörigt intrång och för
personligt skydd.

REQS Felanmälan/
incidentrapportering:

Ett systematiskt sätt att behandla
arbeten som föranleds av händelserelaterade fel som upptäcks.

REQS SBA:

Ger stöd till den som ansvarar för
att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

REQS SRB:

Skriftlig redogörelse av brandskyddet möjliggör kontinuerlig kontroll av
brandskydds-status, samt ett enkelt
sätt att deklarera sitt brandskydd till
kommunen.

REQS SAM:

Används som ett stöd vid systematiskt arbetsmiljöarbete vilket varje arbetsgivare har skyldighet att bedriva.

MILJÖ OCH ENERGI
REQS Byggnadsföroreningar:

Hanterar inventeringar av farliga och
miljöstörande ämnen i byggnader,
anläggningar och mark.

REQS Radon:

Registrerar data från mätningar av
radonhalten i byggnader.

REQS Energideklaration:

Innehåller alla funktioner som fodras
för en energideklaration enligt gällande myndighetskrav.

REQS Medicinska gaser:

Stöd vid teknisk kontroll och besiktning av gasanläggningar.
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REQS innefattar
över 30 moduler!
Vill du ha information om
samtliga moduler så
kontakta oss via,
www.REQS.se

MYNDIGHETSBESIKTNINGAR
REQS OVK:

Anpassad för att stödja genomförandet av den regelbundna obligatoriska
ventilationskontrollen i byggnader.

REQS Larm/Släcksystem:

Hanterar leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm-, sprinkler- och gassläckningssystem enligt
Brandskyddsförening Sveriges
regelverk.

REQS Transportsystem:

Tillhandahåller underlag för myndighetsbesiktning av motordrivna
anordningar som hissar, motordrivna
portar, rulltrappor och andra transportanordningar.

REQS Tillgänglighet:

Ger stöd vid inventering, åtgärdande
och uppföljning av program för enkelt
avhjälpta hinder.

REQS Köldmedium:

Tillhandahåller underlag för myndighetsbesiktning av köldmedier som
t. ex. kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar..

FASTIGHETSUPPGIFTER
REQS Fastighetsdata:

Systematiserar och registrerar relevant information om en fastighetsägares bestånd av fastigheter och
byggnader. Detta ligger till grund för
övriga moduler i REQS.

REQS Garantibevakning:

Möjliggör för en fastighetsägare att
bevaka att leverantörers och entreprenörers garantiåtaganden fullföljs.

REQS Fastighetsnät:

Tillhandahåller underlag för fastighetsägare, förvaltare eller annan
driftentreprenör, att inventera, besiktiga och beskriva anmärkningar kring
beståndets fastighetsnät.

REQS Avtal:

Möjliggör att få kontroll och översikt
över verksamhetens avtal.

