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ETT WEBBASERAT VERKTYG FÖR

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SBA innebär att man på ett systematiskt sätt arbetar med
sin organisations brandskydd. Det betyder att man planerar
och dokumenterar sitt brandskydd, att man utbildar
personalen, övar, kontinuerligt kontrollerar, åtgärdar samt
följer upp arbetet.
Alla som äger en byggnad eller är verksamhetsutövare i en
byggnad är skyldiga enligt lag att bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete.
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Detta gör man för att förebygga att brandrelaterade olyckor
uppstår och för att begränsa skadorna som uppstår till följd
av brand.
Inom Presto arbetar vi med systematiskt brandskyddsarbete
enligt de normer och regler som expertmyndigheten
inom brandskydd, MSB, har tagit fram. Läs gärna mer om
systematiskt brandskyddsarbete på MSB:s hemsida,
www.msb.se.

PREVISION: ETT KOMPLETT VERKTYG FÖR SBA
Presto erbjuder det perfekta hjälpmedlet för ert
systematiska brandskyddsarbete (SBA). Med PreVision
kan ni enkelt och snabbt överblicka, uppdatera och
redovisa statusen för ert brandskyddsarbete.
För att lyckas med ert SBA är det viktigt att göra det
till ett ständigt pågående arbete.

Med hjälp av PreVision samlas all information på ett
ställe, vilket gör det enklare att arbeta systematiskt
med brandskyddet.
PreVision skickar ut automatiska påminnelser
när det är dags för egenkontroller av de
brandtekniska installationerna samt genomgång av
brandskyddsorganisationen. Ni väljer själva när och
hur ofta ni vill utföra era egenkontroller.

I verktyget finns tydliga instruktioner för hur
kontrollerna genomförs och ni kan på ett enkelt
och lätthanterligt sätt registrera och rapportera
avvikelser i ert brandskydd.
I PreVision finns även möjligheten att sammanställa
alla avvikelser och exportera dem till både excel och
PDF. Man kan även skriva ut en skriftlig redogörelse
över brandskyddet, baserad på riktlinjer från
expertmyndigheten inom brandskydd – MSB.
Presto hjälper er att ta fram den dokumentation
kring brandskyddet som ni behöver och upprättar
en kontroll- och uppföljningsplan. Vi hjälper även till
med inventering av era brandtekniska installationer
och framtagande av tillhörande ritningar.
Med PreVision uppfylls de krav som ställs på företags
och organisationers brandskydd på ett enkelt och
överskådligt sätt. Det finns två olika PreVision lösningar för att kunna erbjuda en produkt som
passar just er verksamhet.

Systemet stödjer kontroll av brandskydd,
arbetsmiljö, fastighet och säkerhet.
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PreVision är byggt på en s.k. öppen API och är
därför sammankopplingsbar med andra system
som eventuellt används i verksamheten - allt för
att underlätta arbetet!

PREVISION WEB OCH APP
PreVision Web är ett webbaserat verktyg för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA). Genom en enkel inloggning kan
ni smidigt och snabbt överskåda ert SBA. På startsidan
hittas brandskyddsdokumentation, en graf som visar
kontrollstatusen samt en sammanställning av avvikelser i
brandskyddet som behöver åtgärdas.
PreVision skickar ut automatiska påminnelser när det är
dags att genomföra egenkontroll på de brandtekniska
installationerna. Ni väljer själva det intervall som passar
er verksamhet bäst. På ett enkelt sätt genomförs sedan
egenkontrollen och rapporter kan snabbt skapas för
eventuella avvikelser i brandskyddet. Allt i ett och
samma verktyg!
PreVision Web kan kompletteras med PreVision App som
är ett perfekt verktyg för den enskilde kontrollanten.
I PreVision App kan kontrollanten snabbt och enkelt
genomföra sin egenkontroll samt rapportera eventuella
avvikelser. Appen går även att använda i utrymmen som
saknar internetåtkomst.

WEB
Kontrollpunkter

Avvikelser

Klara!

Kalender
för
planering

Skapa
rapporter

APP
Samlad dokumentation
Kontrollpunkter

Avvikelser
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Aktuell status

PREVISION SOM PÄRM

PreVision Brandskyddspärm är framtagen för de mindre
organisationerna som vill bedriva sitt systematiska
brandskyddsarbete (SBA) i pappersform.
I brandskyddspärmen samlas de väsentliga delarna
om ert SBA. Pärmen innehåller även protokoll över
de brandtekniska installationerna där ni enkelt
kan överskåda statusen för brandskyddet, samt
instruktioner för hur egenkontrollerna ska genomföras.
Pärmen innehåller även lagar och föreskrifter om SBA
och en skriftlig redogörelse över brandskyddet.
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VILKEN

-LÖSNING PASSAR ER BÄST?

Det kan vara svårt att veta vilken PreVision-lösning som passar er organisation bäst. Ta gärna hjälp av oss – vi är
experter på området! Vi visar gärna våra olika verktyg och hjälper er att reda ut vilken lösning som är bäst lämpad för er
organisation. Nedan finns en jämförelsetabell för de två olika PreVision-lösningarna.

PREVISION WEB

PREVISION PÄRM

SBA enligt gällande lagar och föreskrifter

X

Webbaserat gränssnitt
obegränsat / obegränsat

obegränsat / obegränsat

Antal användare

obegränsat

obegränsat

Antal kontrollpunkter

obegränsat

obegränsat

Antal objekt/områden

X
X

Påminnelser via e-post
Skapa rapporter
Brandskyddsdokumentation
Skriftlig redogörelse av brandskyddet
Support

X

App
Lämpar sig för

Både mindre och större
verksamheter. Passar verksamheter
spridda över flera orter, byggnader eller
våningsplan. Lämpar sig för alla typer av
verksamheter, även för fastighetsägare.
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Den som vill bedriva sitt
systematiska brandskyddsarbete
i pappersform. Lämpar sig för mindre
verksamheter, bostadsrättsföreningar
och fastighetsägare.

SE-67-9-20190110

Presto Brandsäkerhet AB, Box 315, Värmbolsvägen 2, 641 23 Katrineholm
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