Snabb överblick med rätt ritning

RITNING

Med digitaliserade byggnadsritningar får du optimal kontroll över dina objekt,
ned till minsta brandvarnare. Lätthanterliga format gör att du smidigt ändrar eller
snabbt skapar överblick av den fastighet eller det utsnitt du behöver.

Rätt ritning på rätt plats

Rithjälp

Låt Avector ta hand om dina byggnadsritningar så får du
snabbt kontroll på dina objekt, ned i minsta detalj. I
arbetet digitaliserar vi dina byggnadsritningar så att du
får god överblick över materialet och kan gå in och göra
eventuella ändringar.
I första steget ritar vi in alla plan i AutoCad. I steg två gör
vi en inventering. Då har vi med oss ritningarna på plats
och lägger in alla inventerade
objekt så att ritningarna blir helt uppdaterade.

Avector kan också hjälpa dig ta fram olika ritningar
för brandsäkerhet, till exempel:
Orienteringsritning: Ska samlas i en pärm och
finnas vid brandlarmcentralen.
Utrymningsplaner: Ska finnas på varje våningsplan
och visar byggnadens nödutgångar.
Insatsplaner: Används av räddningstjänsten vid
brand, visar hur en brand i en viss byggnad ska
angripas.
Egenkontrollsritningar: Används vid tillsynsronder
och visar placeringen av släckutrustning,
förstahjälpen-tavlor osv.
Brandtekniska installationsritningar: Visar
placeringen av rökluckor, brandcellsgränser osv .

Format som ger lätt åtkomst
I steg tre läggs ritningarna upp i vårt fastighetsprogram
V3i som DWG-filer (AutoCad) och Pdf-filer. Fördelen med
att spara ritningarna i DWG-format är att de blir lätta att
hitta och ta fram när eventuella ändringar ska göras.
Pdf-formatet är å sin sida åtkomligt för olika användare,
oavsett plattform, och kan snabbt öppnas för att skapa en
översikt av en viss byggnad.

Innovativt tänkande
Avector är ett innovativt teknikföretag som erbjuder smarta tjänster för drift och underhåll av fastigheter. Vi hjälper våra
kunder att öka kunskapen om sina fastigheter för att skapa bättre kontroll och lönsamhet. Vi är en snabb och effektiv
organisation som drivs av nyfikenhet och nytänkande. Vi lever nära våra kunder och förstår deras vardag.

Vill du veta mer?
Läs mer om Avectors övriga produkter och tjänster på www.avector.com
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