
För ett effektiviserat SBA-arbete



Glöm papper och pärmar – de är ett minne blott när du väl har börjat använda BOL NetControl. I BOL NetControl, 
ditt SBA-verktyg online, administrerar och underhåller du ert systematiska brandskyddsarbete som vanligt – men 
här är alla underlag samlade, du har full kontroll och effektiviserar ditt SBA-arbete online. 

BOL NetControl effektiviserar SBA-arbetet

Med BOL NetControl kan du

• få tillgång till regler och lagar,
•  göra egenkontroller via dator, 
 smartphone och läsplatta,
•  hantera kontrollritningar med  
 klickbara kontrollpunkter,
•  skapa fler inloggningsmöjligheter  
 med olika behörighetsnivå,
•  hantera påminnelsefunktion för  
 egenkontroller via e-post,
•  läsa metodanvisning,
•  planera och dokumentera ut- 
 bildningar, årliga kontroller, och  
 egenkontroller,
•  lägga upp och välja egna kon- 
 trollpunkter,
•  utföra incidentrapportering, 
•  ladda upp foton och ritningar, 
 – och mycket mer.

KAN DU LAGEN OM SBA?

Ansvaret och bevisbördan för att 
man bedriver ett Systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA, ligger hos 
verksamhetsutövaren och fastig-
hetsägaren. Det regleras enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi vet vad som gäller för denna lag. 
Kontakta oss för informa tion om hur 
ni kan skapa en egen väl fungerande 
brandskydds organisation!

Du når oss på tel: 08-742 07 69 
eller bol-sakerhet.se

BOL NetControl är kompatibelt för fler arbetssätt och du väljer 
själv om du vill ta hjälp av dator, surfplatta eller smartphone 
när du går din egen kontrollrunda – sedan är det bara några 
knapptryck till rätt schema. Kontrollera först och kvittera sedan 
med OK om allt är bra eller med Brist om en kontrollpunkt skulle 
behöva åtgärdas. Skriv enkelt i vad bristen består av och när den 
ska åtgärdas. Alla kontrollpunkter sparas och dokumenteras 
i BOL NetControl online så att både brandskydds ansvarig och 
brandskyddskontrollant enkelt kan ta del av informationen vid 
exempelvis en tillsyn från kommunen.

Anpassa menyer, påminnelser och kontrollpunkter
BOL NetControl är framtaget för att förenkla ditt SBA-arbete och 
för att kunna påminna dig om när och vad som behöver göras. Du 
admini strerar arbetet online och kan själv välja hur du anpassar 
intervaller för dina kontrollscheman. BOL NetControl påminner 
dig sedan via mail när det är dags att utföra nästa egenkontroll. 
Om du inte utför kontrollen och datumet skulle passera blir du 
påmind igen, och igen – varje dag tills kontrollen är utförd. Allt 
för att du inte ska glömma!

För att göra det ännu enklare har vi även lagt till möjlighet 
att anpassa menyerna i BOL NetControl. Ställ gärna in dem så att 
de endast visar just det som du behöver arbeta med. Här kan 
du också lägga upp kontrollrundor som du behöver göra utöver 
det ordinarie SBA-arbete – så som ventilations kontroll, kontroll 
av kontorsmöbler eller varför inte sängkontroll – bara för att 
nämna några exempel.

Ladda upp bilder, ritningar och registrera enheter
Tack vare BOL NetControl samlas all din viktiga SBA-information 
online, lättåtkomligt och på ett och samma ställe. Här finns det 
också funk tioner för att ladda upp kontrollritningar och knyta dem 
direkt till önskad kontrollpunkt. Det finns funktioner för att skapa 
klickbara kontrollpunkter som visar mer information samt möj-
lighet att pla nera och dokumentera utbildningar, utföra incident - 
rapportering m.m. 

– Något vi inte får glömma att berätta är att du kan skapa in- 
  loggnings möjligheter med olika behörighetsnivå och ansvarsför-
delning, samt att du kan sköta hela anläggningar med sepa  rata 
en heter. Allt sparas förstås tillgängligt online på BOL NetControl!   

– Ja, BOL NetControl ersätter alla  
lösa papper och gamla pärmar.  
Smidigt och tillgängligt!

 

– Så alla regler, rutiner och 
kontrollfunktioner lagras  
online i molnet?

” BOL NetControl 
 hanterar alla lösa papper 

och pärmar.
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BOL NetControl – SBA online
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Du kan arbeta lika bra med BOL NetControl på din dator 
som på din surfplatta eller smartphone. Du ser tydlig  
information om dina kontrollpunkter, ritningar och annat. 
Ta en bild på en eventuell brist, ladda upp – och mejla iväg 
din arbetsorder direkt till ansvarig.

Enkelt och tydligt i smartphone

Vi tar en titt i systemet:
Genom att använda BOL NetControl och dess SBA-onlinefunktion höjer ni er kompe tens 
och skapar regler, arbetsrutiner och kontrollfunktioner för ert brandskydd. Det blir en 
enkel match att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav med full kontroll på SBA-arbetet.

•  I BOL NetControl kan du lägga upp och välja egna kontrollpunkter.

•  Godkänn eller uppmärksamma kontrollpunkten med ett enkelt klick på antingen OK  
 eller brist. Förslag till åtgärd kan noteras och bild bifogas.

BOL SÄKERHET AB – BOLnetControl folder #2207BOL SÄKERHET AB – BOLnetControl folder #2207

Ovanstående bilder visar vy från dator.



Låt det inte bli för sent.
BOL NetControl kan påminna dig.

BOL Säkerhet är en helhetsleverantör av tekniska produkter,  
brandredskap, SBA-verktyg och utbildningar. 

Vi har som affärsidé att erbjuda våra kunder en planerad  
säkerhet över tid. För detta krävs branschkännedom och nytänkande  

– men även insikt i kundens grundläggande behov.  
Vi genomför riskinventering av kundens befintliga säkerhetsnivå  

och planerar kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga onödiga  
tillbud i verksamhetens drift. 

www.bol-sakerhet.se • Träffgatan 2 • 136 44 Haninge
Växel: 08-742 07 69, E-post: info@bol-sakerhet.se


