
PID DRIFT
- KONTROLL PÅ DINE EIENDOMMER



PAPIR ER FORTIDEN - PID DRIFT ER 
FREMTIDEN!

• Over 30 års erfaring implementert i moderne teknologi og løsninger

• Alle plattformer

• Applikasjon inkludert – tilgjengelig for Android og iOS

• Systemet kan skreddersys slik at det passer for eiendommer og 
foretak i alle størrelser og kompleksiteter

• Tverrfaglig support

• Enkelt å bruke – når som helst, hvor som helst

• PiD Drift benyttes på over 2000 eiendommer i Norge og Sverige:

• Hoteller
• Kontorbygg
• Kommunale bygg
• Industribygg
• UNESCO-bygg
• Sameier

• Kjøpesentre
• Alpinanlegg
• Varehus
• Verneverdige- og fredede 

bygg



MODULER

Brukere Arkiv Oppgaver Kommunikasjon 

PiD Prosjekt Kontrollrunder Skjema Risikovurdering 

Rapporter 

PiD Kurs 

Avvik og feil

Eiendommer



ARKIVSYSTEM

• Kjernen i ethvert internkontrollsystem

• PiD Drifts arkivsystem er delt opp i 3 nivåer:
• Foretak

- Foretakets mål,  prosedyrer og retningslinjer
• Eiendom

- Dokumentasjon spesifikt for eiendommen
• Mine dokumenter

- Leietakers eget område

• Skreddersydd – arkivsystemet settes opp etter mal. 
Systemet kan reduseres eller økes i størrelse etter eget 
ønske.



INFRASTRUKTUR

• Organisering av eiendommen

• 3 nivåer:
• Etasje/seksjon
• Areal
• Rom

• Ulik dokumentasjon kan knyttes til spesifikke deler av 
eiendommen slik at bygningsteknisk historikk 
opprettholdes, selv ved endring i leietakerforhold og 
systembrukere:
• Leietakere
• Brukere
• Dokumenter
• Digitale skjema
• Feil/avvik
• Arbeidsoppgaver
• Kurselever
• Komponenter



DIGITAL KOMMUNIKASJON

• All kommunikasjon logges og arkiveres

• Beskjeder og gjøremål blir ikke glemt

• Drift kan kommunisere med alle leietakere 
(bloggmelding) på eiendommen, eller hver enkelt 
leietaker individuelt.

• All kommunikasjon lagres på brukeren, ikke på 
mailkontoen brukeren er knyttet mot. Dette sikrer at 
viktig dokumentasjon ikke går tapt når ansatte i 
organisasjonen slutter.

• Leietakere kan melde tekniske eller organisatoriske 
feil i sine arealer direkte til drift på eiendommen

• Innmeldte feil behandles videre i 
avviksbehandlingsmodulen



RISIKOVURDERINGER

• Ikke alle unormale hendelser krever bistand fra 

rådgiver. I noen tilfeller er det tilstrekkelig at det 

gjennomføres en intern vurdering, hvor man beregner 

risiko ved en situasjon utenom normal drift.

• PiD Drifts risikomodul tar utgangspunkt i en spesifikk 

situasjon, og legger til rette for en vurdering av 

totalrisikoen av situasjonen på bakgrunn av:

• Sannsynlighet

• Konsekvens for personsikkerhet

• Konsekvens for verdisikkerhet

• Konsekvens for omdømme



DIGITALE SKJEMA
• Digitale skjema benyttes til å innhente informasjon om 

brukere og rutiner på bygningen, til å registrere og 
evaluere hendelser, samt til PiD Drifts egne 
kvartalsvise egenkontrollskjema for leietakere.

• Enkel metode for kategorisk innsamling av 
informasjon til videre oppfølging

• Aktiviserer leietakers rolle som bruker av 
eiendommen, og bistår bruker og eier i etterlevelse av 
forskriftskrav.

• PiD Drifts periodiske egenkontrollskjema for 
leietakers plikter er dynamiske, og endres ved hver 
utsending. I samarbeid med våre kunder endres 
fokusområdet i hver egenkontroll på bakgrunn av den 
siste periodens uønskede hendelser eller 
organisatoriske mangler. På denne måten evaluerer vi 
HMS-arbeidet kontinuerlig, og kan endre våre rutiner 
basert på erfaring og empiriske data.

• Digitale skjema kan besvares direkte fra brukernes 
mail, uten ekstra steg.

• Forhåndsdefinerte svaralternativer slik at svar som 
indikerer avvik fra normalen automatisk hentes ut til 
videre behandling i avviksbehandlingsmodulen.



PID SMARTDRIFT 
– KONTROLLRUNDER (QR)

• PiD Drift har siden 2012 benyttet QR-teknologi til 
gjennomføring av forskriftsmessig egenkontroll av 
tekniske og organisatoriske forhold på eiendommer.

• Én kode plasseres på hvert objekt i en kontrollrunde

• Samme kode kan benyttes i ulike kontrollrunder, og 
kan vise ulik kontrolltekst avhengig av hvilken 
kontrollrunde som gjennomføres.

• Ved scanning av koden vises en kontrolltekst i 
displayet på enheten som benyttes. Teksten som 
vises i displayet er forfattet i samråd med kunde.

• Ved feil/avvik på et objekt registreres dette med 
alvorlighetsgrad og en beskrivende tekst om avviket, i 
tillegg til at man har mulighet til å ta et bilde av 
forholdet. 

• Feil/avvik som registreres i en kontrollrunde hentes 
automatisk ut til videre behandling i 
avviksbehandlingsmodulen



AVVIKSBEHANDLING

• I avviksbehandlingsmodulen behandles alle avvik som er 
registrert på eiendommen ved digitale skjema, 
kontrollrunder eller enkeltstående avvik meldt inn av 
leietakerbrukere eller av drift selv.

• I oversikten finner man:
• Hvem som har registrert avviket og når
• Hvilken kilde avviket stammer fra
• Alvorlighetsgrad

• Avvikene kan besvares og lukkes direkte i 
avviksbehandlingen, eller videreføres til 
oppgavebehandlingsmodulen for å opprette en 
arbeidsoppgave knyttet til avviket.

• Alle lukkede avvik blir lagret i historikken til eiendommen.



OPPGAVEBEHANDLING

• I oppgavebehandlingsmodulen opprettes arbeidsoppgaver 
enten til intern bruk eller som en bestilling til eksterne 
aktører. Her finner du også status på aktive og avsluttede 
oppgaver.

• Fremgangsmåte:
• Gi en beskrivelse av oppgaven som ønskes utført
• Sett en frist i samarbeid med oppdragstager for når 

oppgaven skal være utført
• Legg eventuelt ved ytterligere dokumentasjon med 

relevans for oppdraget

• Oppgaver kan opprettes som en engangshendelse eller med 
faste intervaller

• Kommunikasjon ifm. en oppgave loggføres

• PiD Drift tar seg av oppfølgingen av oppdraget, slik at du som 
oppdragsgiver kan glemme oppgaven til oppgaven er utført.

• Alle utførte/ikke utførte oppgaver blir lagret i historikken til 
eiendommen



PID PROSJEKT

• PiD Prosjekt er prosjektstyringsverktøyet knyttet mot PiD 
Drift

• Opprett nye byggeprosjekter

• Administrér prosjektene via PiD Drift

• Eksterne aktører får kun innsyn i relevante mapper i 
prosjektet (tilgangsstyring)

• Ha kontroll over all dokumentasjon gjennom hele 
byggeprosessen

• Når prosjektet er avsluttet, implementeres ny FDV sammen 
med eksisterende dokumentasjon for eiendommen, slik at 
nye rutiner kan etableres ved ferdigstillelse.

• Det er i byggets driftsfase at god og heldekkende FDV 
virkelig betaler seg

• PiD Prosjekt kan også benyttes frittstående, uten å ha en 
eiendom registrert i PiD Drift.



PID KURS

• PiD Solutions AS leverer ulike typer e-læringskurs innenfor 
brann og HMS via vår kursmodul PiD Kurs.

• Kursene gjennomføres på www.pid-kurs.no og oversikt over 
godkjente kurs og kursdiplomer registreres på eiendommen 
i PiD Drift.

• Ansvarlig hos hver enkelt leietaker får kun sett sine egne 
ansattes kursbevis, og mottar mail fra systemet dersom 
gyldigheten på ansattes kurs er løpt ut.

• Hver kurselev registrerer seg selv ved oppstart av kursene. 
Ingen forhåndsregistrering nødvendig.

• Gjennomfør kursene når som helst, hvor som helst, i alle 
nettlesere og på alle plattformer.

• Våre kurs er alltid oppdatert iht. nyeste statistikk, standarder 
og regelverk

• Nye typer kurs utvikles stadig innenfor brann og HMS

• Egentilpassede kurs kan etableres på bestilling

• Flerspråklige kurs



STATISTIKK

• Statistikkmodulen gir en oversikt over alle feil, 
oppgaver og brukere på eiendoms- eller 
foretaksnivå.

• Få unik innsikt i hvilke tekniske installasjoner eller 
organisatoriske rutiner som har hatt flest feil på 
eiendommen/foretaket

• Hvor mange av disse feilene er definert som 
«Kritiske»?

• Se hvilken bruker som er flinkest til å avdekke avvik 
på eiendommen. Det er ikke negativt å avdekke 
avvik i forbindelse med HMS-arbeidet!



PID SCORE

• PiD Score gir hver enkelt eiendom en karakter (0-100), 

basert på hvor godt dokumentert eiendommen er i 

forhold til de krav som loven stiller, og som foretaket 

selv har definert i samråd med PiD Solutions AS.

• Oppdateres hver natt

• Tar utgangspunkt i alle modulene i PiD Drift

• Driftsleders digitale konsulent for internkontroll –

enkelt å se hva som kan forbedres

• Rask oversikt over status på alle eiendommene i 

porteføljen



OMTALER

Tor Ivar Nordheim, Fagansvarlig brann konsern 
Olav Thon Gruppen

Siden 2010 har PiD Drift vært benyttet på OTG sine 
eiendommer i Norge og Sverige (fra 2018).

”Med en så stor bygningsmasse som OTG eier og drifter, er vi avhengige 
av et system som gir god oversikt, samt tilfredsstiller eiers krav i det 
forebyggende arbeidet. Det være seg behandling av årskontrollrapporter, 
egenkontroller med bruk av QR-koder, e-læring, samt egenkontroller fra 
våre leietakere. Systemet har og et avvikshåndteringssystem hvor vi 
behandler avvik slik forskriften krever.

PID Drift er bygget opp og tilpasset lovverket, både el-forskriften, 
brannforskriften og internkontrollforskriften.

PID Solutions har dyktige og erfarne brannrådgivere med lang brann- og 
byggfaglig erfaring som gir oss god hjelp og support i saker hvor vi selv 
ikke har den nødvendige kompetansen for å løse branntekniske spørsmål i 
byggesaker eller ifm. tilsyn.”



OMTALER

Marianne Teien, Direktør Thon Hotel Tønsberg Brygge 
Olav Thon Gruppen

«PID Drift er et fantastisk system som forenkler hverdagen til oss som 
brukere. Her har vi full kontroll på brann- og HMS-dokumentasjonen. 
Dokumentene er lette å finne igjen, og man slipper å bla igjennom store 
permer for å finne tilbake. Vi arkiverer det meste i PiD; branntegninger, 
risikoanalyser, service-/vedlikehold- og kontrollavtaler på 
brannalarmanlegg, brann- og slukkeutstyr, samt elektrisk anlegg, 
ventilasjon, heis, legionella og skadedyr. Dokumenter etter forskjellige 
tilsyn og avviksrapporter lagrer vi også her.

Vi bruker PiD app’en på kontrollrunder på hotellet. Ved enkel skanning av 
QR-koder får vi opp de forskjellige kontrollpunktene, avvik er enkle å 
registrere, og man har hele tiden kontroll over hvilke oppgaver som må 
følges opp. Lett å se dersom det er noen gjentagende problemer på 
bygget.»



OMTALER

Thomas Hovde, Driftsleder Rykkinn Senter 
Scala Eiendom

Rykkinn Senter er 1 av 23 Scala-kjøpesentre som benytter 
PiD Drift.

” PiD Drift er et sentralt verktøy i driften av Rykkinn Senter. Vi bruker 
systemet aktivt til egenkontroll hos våre leietakere, gjennomføring av 
brannvernkurs (e-læring), digital internkontroll ved bruk av QR-koder på 
PiD app’en, arkivering av HMS-dokumentasjon, tilsyns-/servicerapporter, 
avvikshåndtering og revisjoner. 

Vi er svært fornøyde med systemet som gjør at vi kan arbeide papirløst!”



PID DRIFT

Kontakt oss gjerne for spørsmål om systemet eller en 
demotilgang!

• Mail: support@pids.no

• Tlf.: 488 55 770


