


KORT OM APP’EN
Vores App forbinder et fysisk TAG i form af en RFID chip, en QR-kode, 
stregkode eller et unikt nummer, med jeres ERP system.

Dette unikke ID monteres direkte på emnet, der er registeret i ERP 
systemet. Vores software sikrer korrekt og tilgængelig dataudveksling, 
imellem lokationer og administration.

Når systemet er sat op har I nu via App’en adgang til fx dokumentation 
og certifikater, og I kan udføre inspektioner og opgaveadministration, 
samt afgive rapporteringer.

App’en virker både online, for øjeblikkelig dataudveksling, og offline, 
for synkronisering når muligt.
Dette giver jer muligheden for at have et opdateret overblik, 
tilgængeligt både i administrationen og på lokationen.

Backend af vores App er bygget op omkring Reference Designation 
System (RDS) i overensstemmelse med ISO/IEC 81346 standarden.

http://bit.ly/tgtagcom


Designet 
App’en er designet så brugeren med få ikoner og max 3 klik er i gang. 
Der er lagt vægt på det visuelle, i form af simple pittoreske ikoner for 
hurtig aflæsning og forståelse. 
Brugeren bliver guidet igennem sit forløb, og behøver derfor ikke at taste 
store mængder informationer i sytemet.

App’en har log- og historikfunktioner, samt mulighed for GPS lokation på 
det enkelte TAG.

White label
App’en kan leveres som standard opsætning, men bliver i de fleste 
tilfælde en skræddersyet brugerflade, som matcher jeres visuelle identitet, 
på tværs af platforme – det vi kalder White Label. 
Vi undersøger og evaluerer hver enkelt udgave individuelt, for at sikre 
optimal integration og implementering, der er tilpasset de individuelle 
behov.

ERP systemer
App'en synkroniseres med jeres ERP system: fx SAP, TeamCenter, 
SharePoint, eller ethvert andet tilgængeligt system.  Produktivitet    D
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QR
Stregkode
RFID
Tekst

Tildel tag
Udskift tag

Kalibreringscertifikater
Baseline dokumentation
CIL (Critical Item List)
Loghistorik

Bestil reservedele

Inspektion
Rapportering
Opgaveadministration
Auditering

Service og vedligehold
Synkronisering
Line walk



Lokation udstyret med RFID-, QR-, 
stregkode- eller nummer-TAG.
Valgfrit registreret med GPS-
lokation

ERP system: fx SAP, TeamCenter, 
SharePoint, eller ethvert andet 
tilgængeligt system, giver adgang 
til opdateret information om 
lokation, bestilling af reservedele, 
inspektioner m.m.

App skaber forbindelse mellem 
lokation og ERP-system, med 
adgang til information, inspektion, 
linewalk m.m.
Fungerer on- og offline, med 
synkronisering ved adgang til 
netværk.



RFID- OG QR-TAGS
Vi kan naturligvis også levere Radio Frequency 
IDentification (RFID) tags, og tags med QR-koder, i en 
lang række materialer og størrelser.
Med egenproduktion kan vi levere TAGS til alle formål,  
der kan modstå bla. saltvand, syre og UV-stråling, og  
andre hårde miljøer, i kundespecifikt design.
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