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Ny smart app för tillsyn och besiktning 
 
Glöm otympliga ritningar och uppgiftslistor på papper! Nu kan man spara både tid och 
pengar på att göra besiktning och tillsyn med hjälp av iPad eller iPhone. Supervision Online 
är en helt ny app för all typ av tillsyn och besiktning där man på ett koordinerat sätt får in 
alla data man behöver, på ett och samma ställe. Appen kan användas för tillsyn av en 
mängd olika objekt som t ex brandposter, belysningsstolpar, kabelskåp, fjärrvärme-
kammare, pumpstationer, luftningsventiler, dagvattenbrunnar, för att nämna några.  
 
Bakom Supervision Online står det svenska teknikföretaget Astacus i Linköping. Först ut som 
användare var Linköpings Tekniska Verken, som står för översynen av kommunens 1600 
brandposter. 
 

– När vi gjorde tillsyn med papper och penna var det svårt att få överblick. Det var alltför 
många steg för att få in informationen och alltför öppet för tolkningar av underlaget. Nu får 
vi full kontroll och kan direkt se vilka brandposter som är OK och vilka som behöver 
åtgärdas, samtidigt som det är mycket smidigare och roligare för den som ska göra jobbet, 
berättar Jörgen Lönnbring på Tekniska Verken.  

 
Hela världens kartor finns tillgängliga i appen och man kan dessutom ladda ner sina egna kartor 
som t ex ledningskartor, parkkartor etc. I den karta man valt att använda, kan man märka ut objekt 
och rapportera in statusen genom att svara på förutbestämda frågor. Här kan man också beskriva 
fel med både text, bilder, film och ljud. Från iPaden eller iPhonen skickas informationen direkt via 
”molnet” till en databas. Härifrån kan data antingen hämtas manuellt som en XML-fil, eller föras 
över automatiskt till kundens GIS-system.  
 
På så sätt får man aktuell och korrekt information i GIS-systemet och kan snabbt analysera t ex 
brister och samband samt fastställa lämpliga åtgärder. Att status dessutom omgående kan göras 
tillgänglig för alla, gör nyttan ännu mer uppenbar. Användaren skapar själv de förfrågningsunderlag 
som behövs, väljer symboluppsättningar och laddar in kartor. 
 

– Det finns många användningsområden för den här appen, där grundfunktionaliteten är 
densamma, men frågeunderlaget kan anpassas till verksamheten. Det är bara fantasin som 
sätter gränserna. Det viktiga har varit att hitta en affärsmodell där användaren får ut 
maximal funktionalitet till ett rimligt pris, menar Göran Hall, VD på Astacus.  

 
Närmast premiärvisas den för VA-ansvariga inom kommunal verksamhet denna vecka. 
Lanseringen sker i Sverige nu men man ser även stor potential internationellt.  
 
Astacus är ett svenskt IT-företag som specialiserat sig på tjänster och produkter inom CAD, GIS 
och BIM, baserat på offshoring. Företaget utvecklar smarta IT-lösningar och tillhandahåller 
kompetenta resurser som bidrar till starkare och mer kostnadseffektiva kunder. Företaget som har 
sitt huvudkontor i Linköping finns också i Norge, Finland och Tyskland.  
 
 
Kontaktperson: Göran Hall, VD, 070 539 18 55, goran.hall@astacus.se 
Mer information: www.supervision-online.se 


