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ERFARINGER FRA UTTØYA OG TERRORANSLAG TIL LØNNSOM HMS-KULTUR OFFSHORE
Alt sammen erfaringer "pakket ned" i en app-løsning - nå tilgjengelig helt ute hos "sluttbruker" - der hvor reell verdi skapes!

Hei – mitt navn er Kim Frederiksen,
med bakgrunn fra politiet og de
seneste å rene fra etablering av
sikkerhet, beredskap og HMS
innen Olje og Gass-sektoren.
Jeg er en del av et gr ü nder-milj ø ,
som med ny app-teknologi, ser
dagens sikkerhetsbransje som
«moden» for en digital og mere
brukerdrevet og effektiv
forretningsmodell – litt
«disruptivt» om man vil.
Vi er et sammensatt milj ø med
tung faglighet og ung akademisk
innsikt, som liker å utfordre
dagens l ø sninger – men alltid med
fokus p å milj ø ets, samfunnets og
v å rt felles beste.
M å let er som alltid – n å r man snur
opp ned p å en gammeldags og
kostnadskrevende bransje – ø kt
effektivitet og billigere tjenester.
Vi tar selv konsekvensen av at
v å re dager er talte – som
omreisende «fag-eksperter» p å
norske landeveier, og flytter i
stedet v å r ekspertise over i appl ø sningen og gj ø r den tilgjengelig
for kunden.

RISIKOVURDERING

HMS-INSPEKSJON

AVVIKSSYSTEM

Vi fjerner behovet for penn og
papir med app-tilgang p å
sjekklister, rutiner,vedlikehold,
avviksrapporter, beredskapsplaner
og mye mer. Kort og godt
automatiserer og forenkler
administrasjonen.
App-teknologien reduserer
behovet for vektere, konsulenter,
kursinstrukt ø rer,
sikkerhetsutstyr, servicebes ø k og
andre eksterne kostnader.
ALT PAKKET NED I EN APPLØSNING – akkurat som bankene
har pakket sin forretning ned i
app'en Vipps.
Vi er opptatt av å levere l ø sninger
i tr å d med dagens samfunnsbehov
og muligheter:
B æ rekraft – egenprodusert og
klimavennlig
Delings ø konomi – utnytte ledig
kapasitet
Brukerdrevet – i stedet for
leverand ø rdrevet
Sikkerhetskultur – ø ke
samfunnets robusthet
"In-house" l ø sninger leveres til
kommuner og st ø rre bedrifter.

BRUKERSTYRING + FLEKSIBLE TJENESTER = BUDSJETTSIKKERHET

Risiko har det med å flytte på seg! Med app økonomi flytter dere kostnader der de gir mest effekt!
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Muligheten for å redusere
driftskostnader, administrasjon og
daglige risikoforhold er pr. 1 . sept.
17 tilgjengelig i Norge
Mine kolleger og jeg ser frem til å
sende deg login – til
morgendagens digitale
risikostyring.

Budsjettsikkerhet
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"Out-sourcet" l ø sninger typisk til
bedrifter uten egen sikkerhets-,
beredskaps- eller HMS-sjef.
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Vennlig hilsen - Kim
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