Nyt overblik - Ny hverdag !

Vanda, Jysk Svømmebads-Teknik A/S har
udviklet et unikt vedligeholdelsesprogram,
som vi kan tilpasse efter behov og udfører i
dit maskinrum.
Vandapp giver dig mulighed for at
online registrere alle dine daglige målinger
og øvrige rutiner.
Du slipper for pen og papir og kan gemme
bl.a. dine vandprøver i op til 5 år.
Vandaccess skaber forbindelse fra dit
maskinrum og ud på nettet.

Rettidig Vedligehold & Dokumentation

Vi vil gerne forebygge frem for at helbrede.
Det er ofte dyrt og besværligt at rekvirere en servicetekniker på
kommando. Men er uheldet ude, så er der jo ingen vej udenom. Sådan
behøver det ikke at være mere! Vi kan drage omsorg for dit maskinrum,
så du undgår mange af de ubehagelige nedbrud og overraskelser.

Vi har udviklet Vanda til dig. .
1. Vanda vil hjælpe dig hver eneste dag,
med registrering og dokumentation af alle
dine vandprøver - Slut med pen og papir!
2. Vanda giver overblik over dit maskinrum,
så vi sammen kan skræddersy det optimale
forebyggende vedligehold og undgå nedbrud.
3. Vanda giver gode rabatter og besparelser
på driftskontoen.

Overblik er rettidigt vedligehold
Med Vanda har vi mulighed for på en effektiv og
overskuelig måde, at registrere dit maskinrum.
Vi indsamler
komponentfabrikater, mærkeplader,
datablade, tegninger, dimensioner og antal
enheder etc.
Vi estimerer tilstande og levetider via
målinger og kontroller.
Vi gennemgår driftstimer og evt. strømforbrug og varmeudvikling.
Dermed kan vi bevare overblikket og skræddersy vores besøg efter dit behov. Også selv
om det ikke er den samme tekniker der besøger din adresse hver gang.
Vanda vil altid hold styr på hvad der er udført, og hvad der står for tur i dit maskinrum.
Dermed bliver det også langt enklere at udfører de årlige budgetter for driftsudgifter og
forbrugsstoffer. Er du i tvivl, så har du hele overblikket med Vanda.
Jysk Svømmebads-Teknik A/S

-fordi vand er en tillidssag!
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Rettidig Vedligehold & Dokumentation

Tillid skal kunne måles og mærkes.
Indgå en Vanda vedligeholdelsesaftale med os, og vore teknikere giver dig
altid 10% rabat på alle dine reservedele og forbrugsstoffer. Dine køb skal blot
tastes i Vanda programmet under deres besøg hos dig.

Det er sund fornuft at tage sine forholdsregler
Som privat person kender vi forebyggende service fra bilbranchen. Vi holder øje med
hvornår det er tid, og aﬂeverer så bilen til mekanikeren. Vi har også en aftale med en
tandlæge, hvilket giver god mening at overholde! I ﬁrmaet kan det være kaffemaskinen
eller EDB anlægget, hvor der er draget omsorg for forbyggende vedligehold.
Men frem til i dag har dette ikke været tilfældet for maskinrummet i vore svømmehaller.
Med Vanda kan du ændre på dette, og passe bedre på dit kostbare maskinrum.
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Rettidig Vedligehold & Dokumentation

Lad Vanda og vore dygtige teknikere gøre en forskel

VANDA YDELSER PR ÅR

PRIS

VandA - Rettidig Vedligehold
Priseksempel fra et maskinrum i Århus.

ANTAL

SUBTOTAL

DKK 9,995.00

1

DKK 9,995.00

DKK 104.00

12

DKK 1,248.00

DKK 205.00

12

DKK 2,460.00

Incl. 10% rabat på alle reservedele og adgang
til VandA shop. Oprettelsesgebyr kr. 1.500,-

VandApp - Abonnement
Registrering og Dokumentation online.

VandAccess - Abonnement
Trådløst WiFi for fjernkontrol af dit
maskinrum og ubegrænset adgang til VandApp.
Oprettelsesgebyr kr. 1.500,- excl. montage.

Organisation bag Vanda
Administrator:

Ulrik Laursen

Systemudvikler:

Jeppe Jessen

Ansvarlig tekniker, Elektrolyse:

Børge Larsen

Ansvarlig tekniker, VBH:

Lars Rindom

Bogholderi:

Gurli Olesen

Salgsdirektør:

Birger Nørholm Jacobsen

Teamet kontaktes på: +45 97372499
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