Sveriges mest lättarbetade och tidsbesparande SBA-verktyg - Det var målet under utvecklingen
av http://i-sba.se, och att döma av responsen vi har fått så är det nog så. I ett längre perspektiv så
blir ofta alla kontrollronder tillsammans det som tar mest tid inom SBA, och därför har mycket kraft
lagts på detta. Den som utför kontroll så sällan att han kanske aldrig kommer att känna sig riktigt
van med uppgiften skall ändå direkt förstå hur verktyget fungerar. Hela vägen från inloggning till
rapport skall han guidas stegvis, och i alla lägen bara få nödvändig information och relevanta
valmöjligheter. Han skall aldrig behöva leta efter, skriva ut, eller växla mellan ritningar, instruktioner
och checklistor. Det skall vara enkelt och "rätt på" hela vägen.
Verktyget som finns på http://i-sba.se täcker in allt det som MSB föreskriver i SRVFS 2004:3, och på
alla områden (brandskyddspolicy, brandskyddsregler, delegationer mm) så finns det mallar. Men det
är inte malltexterna som är det unika (det finns ju i alla SBA-system och pärmar på marknaden) utan
det är just enkelheten och funktionaliteten som är unik, och som skiljer det ifrån de många
hyllvärmare och "digitala bokhyllor" som finns där ute.
Allt verktyget kräver är en internetanslutning, och det avskalade gränssnittet gör det möjligt att till
och med via en modern mobiltelefon eller surfplatta med webbläsare utföra inventering och
egenkontrollen. Man kan, men behöver inte skriva ut och bära med sig ritningar, checklistor och
kontrollinstruktioner. Detta för att det inte efter avslutad kontrollrond inte skall vara nödvändigt att
gå tillbaka till datorn för sådant dubbelarbete som att överföra handskrivna noteringar från ritningar
och checklistor till datorn. Bara genom att slippa allt detta så kan man spara en hel del tid.
Det finns flera funktioner som förenklar och förbättrar ert arbete med SBA, men här några i korthet:






Påminnelser via mail när schemalagda kontrollronder och övningar skall utföras.
Interaktiva ritningar byggs upp och används helt online om man vill.
Ansvarig (brandskyddsansvarig) som sitter centralt har omedelbar och total överblick.
Alla anställda får tillgång till instruktioner och rutiner via ett login utan administrativa rättigheter.
Man kan definiera egna kontrollobjekt med speciella kontrollinstruktioner där man kan infoga
länkar och bilder. Den här funktionen gör det möjligt att bygga kontrollritningar för annat än
brandskyddet, som till exempel för arbetsmiljöronder, fastighetsunderhåll mm.
 Kontrollanten kan enkelt ange vad som helst, var som helst på ritningen, och är inte enbart
hänvisad till de fördefinierade kontrollpunkterna.
 Kontrollanten ser under pågående kontroll brister från de senaste tre kontrollerna som
"skuggor" på ritningen. En funktion som är mycket värdefull för att kunna identifiera var man har
återkommande brister.
Det finns mer att berätta, och antagligen även sådant att fråga om, men titta in på http://i-sba.se
och lägg knappa två minuter på en liten video som finns där på startsidan. Är du sedan
intresserad av att se mer så skapa gärna ett gratis 3-veckors prova-på-konto. Om ni
inte aktiverar kontot till ett "skarpt" under provtiden så raderas det automatiskt.
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