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SIKRINGSNYT

DIGITALT VÆRKTØJ TIL EGEN-
KONTROL GØR DET NEMT AT 
KONTROLLERE OG DOKUMEN-
TERE BRANDSIKKERHEDEN
Øget brugervenlighed og bedre overblik. Det er essensen af en ny ver-
sion af DBI’s Digital Egenkontrol, som samtidig har skiftet navn til DBI 
Egenkontrol.

DBI Egenkontrol er oprindeligt et dokumentationsværktøj til brandalarm- 
og sprinkleranlæg, som anlægsejere kan anvende, når de skal opfylde 
diverse dokumentationskrav. Værktøjet kan dog tilpasses stort set hvilk-
en som helst rutinepræget vedligeholdelses- eller serviceopgave – både 
i offentlige institutioner og private virksomheder. Løsningen er digital og 
anvendes fra smartphone eller tablet ved hjælp af QR-koder. Dermed ud-
føres eftersyn, rapportering og arkivering i én og samme arbejdsgang.

DBI Egenkontrol er blevet særligt efterspurgt, efter der med Bygningsre-
glement 2018 blev indført en række øgede og meget konkrete kontrol- 
og dokumentationskrav til bygningers brandsikkerhed. Mange af de nye 
kontroller skal nemlig udføres som egenkontrol. Det gælder bl.a. brand-
slukningsudstyr og brandtekniske anlæg, ligesom der også skal udføres 
årlig kontrol af den passive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, 
brandmæssige adskillelser og gennemføringer.

Opgraderet version af DBI Egenkontrol

Med opgraderingen af DBI Egenkontrol bliver det nu lidt lettere at eft-
erkomme de lovmæssige kontrol- og dokumentationskrav. Den nye ver-
sion er nemlig blevet mere brugervenlig og nemmere at bruge.

- Størstedelen af funktionerne er de samme, men brugeroplevelsen er på 
et helt nyt niveau. DBI Egenkontrol er blevet betydeligt mere intuitiv at 
anvende, forklarer Rasmus Juulsgaard Mathiasen, der er produktansvarlig 
for DBI Egenkontrol.

Han fremhæver først og fremmest, at DBI Egenkontrol nu har fået et 
dashboard, hvor man som administrator nemt og hurtigt kan se bl.a. kal-
enderfunktion, rapporter, overskredne deadlines og antal afvigelser.

- Det giver et samlet overbliksbillede. I den gamle version skulle man slå 
forskellige filtre til og fra for at få de samme informationer, så dashboar-
det er en klar forbedring, konstaterer Rasmus Juulsgaard Mathiasen og 
fortsætter:

- Kalenderfunktionen og mulighederne for spørgsmålstyper og funktion-
er har også fået en væsentlig opgradering. De kan tilpasses præcist den 
pågældende opgave, herunder styringen af afvigelser i form af fejl og 
mangler.

DBI Egenkontrol øger brugervenligheden

Brugervenligheden kommer også til udtryk, når man foretager ændringer i 
DBI Egenkontrol.

Af Sanne A. Amtoft, DBI A/S
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- Tilføjer man f.eks. et nyt teknisk anlæg, sker oprettelsen og styringen af 
rettigheder nu i én og samme arbejdsgang. Tidligere skulle man først tilfø-
je anlægget ét sted i systemet for så at koble gruppen på et andet sted, 
siger Rasmus Juulsgaard Mathiasen, som betegner rettighedsstyringen 
som den systemmæssigt største ændring i den nye version.

App med nyt design

Selvom det primært er administrator, der har glæde af den nye DBI Egen-
kontrol, er der også en nyhed til de medarbejdere, som udfører egenkon-
trollerne ved hjælp af appen til DBI Egenkontrol.

- Appen har fået et nyt design, men den simple anvendelse med scanning 
af QR-koder og automatisk generering af rapporter er stadig den samme, 
understreger Rasmus Juulsgaard Mathiasen.

Læs mere om DBI Egenkontrol her.

https://www.brandogsikring.dk/dbi-egenkontrol

