
BRØNDSUGNING
Med en app får I sikret, at brøndene er tilset og fungerer

Sæt brøndsugningen i system uden 
papirtyranni 

Få registreret sugning og status på hver brønd 
med det samme, når slamsugeren kører fra 
brønd til brønd. 

Alle registreringer bliver digitalt dokumenteret, 
tidsstemplet og angivet med præcise 
positioner. 

Alt gemmes i et samlet system, som både  
kommune og leverandør har adgang til. 

Vejen frem



Tilsyn registreres på 
smartphone eller tablet

Alle brøndtilsyn registreres og dokumenteres

Registrering på smartphone eller tablet
Når en brønd suges, registreres brøndens  
tilstand med position, tidspunkt, standard-
tekst og afkrydsning i de felter, I ønsker som 
valgmuligheder. Det kunne fx være tømt, 
blokeret, asfalt/beton, defekt og spuling.
 
Fuldt overblik og dokumentation
Alle registreringer gemmes i et centralt  
system, hvor I både får overblikket via  
oversigtskort og lister på computeren.  
Dokumentationen kommer på plads med det 
samme, og eventuel viderefakturering kan 
ske straks. 

Leverandør og kommune har fuld adgang
Både fra leverandørens og kommunens  
kontor kan man logge ind og se, hvilke 
brønde der er besøgt samt status på disse.

Opgaver oprettes automatisk, når  
kommunen selv skal rykke ud
Hvis kommunen også benytter Synchronicer 
Job, kan systemet automatisk oprette en  
opgave på baggrund af registreringer fra 
appen – fx når en brønd skal tømmes for 
asfalt. Opgaven indgår i opgavepuljen og 
tages med i turplanlægningen sammen med 
de øvrige opgaver, så der kun er behov for ét 
styringssystem. 

Apps der fungerer offline
Mobile medarbejdere kan altid arbejde 
videre i en Synchronicer app, selvom  
signalet forsvinder. Registreringer, billeder 
osv. afventer i kø  – og bliver indsendt  
automatisk, når der er forbindelse igen.

Arbejdet kan følges både hos 
leverandør og kommune
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