Servicetorget FDVweb

Så blir du tatt videre til registrering. Du fyller inn og velger
riktig bygg/eiendom.

Som leietaker i ett av Møller Eiendom sine bygg ber vi deg
registrere en bruker på Servicetorget.

Alt av mangler, arbeid som du ønsker at en av våre
driftledere skal ta tak i rapporteres inn her. Da kan vi lettere
holde oversikt over alt som skal gjøres på eiendommen
og du som leietaker vil kunne følge med på saken din fra
innrapportering, under arbeidet og du får beskjed når
arbeidet er utført.
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I vår driftsoppfølging benytter vi Servicetorget til alt av
servicerapporter, tilstandsrapporter, tegninger, branndokumentasjon, FDV-dokumentasjon, bilder, etc. slik at dette
lett kan finnes av både driftspersonell så vel som leietakere.
I dette systemet rapporteres også periodisk tilsyn og
vedlikehold gjennom våre sjekklister.

Du er nå registrert som bruker av Servicetorget
Ta kontakt med din driftsleder dersom du trenger hjelp med
Servicetorget!
Lag en bruker
For å lage deg en bruker på FDVweb, går du inn på
www209.s-torget.no
Skriv inn fornavn og etternavn + mailadresse her:

Slik fungerer Servicetorget
Henvendelses skjema

Her finner du BRANNBOK

Her inne rapporterer man et problem man ønsker at en av
våre serviceledere skal ta hånd om. Skriv inn et emne som
omhandler problemet. Beskriv så hva du trenger hjelp med å
utrede, velg riktig kategori og ønsket dato for utførele.
Under vedlegg kan du for eksempel legge ved et bilde av
problemet, slik at serviceleder enklere kan se hva som må
gjøres.

SERVICETORGET

SERVICETORGET

Når dette er gjort trykker du på “Send ordre”.

Til venstre finner du menylinjene:
•
•
•
•

Adresseliste
Henvendelses skjema
Henvendelses historikk
Brukerprofil

Henvendelses historikk
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Når du har registrert og rapportert inn et problem, avvik eller
spørsmål vil du kunne se fremdriften inne i henvendelses
historikken.

Annen informasjon du finner i Servicetorget
•
•
•

Kontaktpersoner hos Møller Eiendom
Kontaktinformasjon til andre leietaker i samme bygg,
dersom du leier i et flerbrukerbygg
Plantegninger over dine leide arealer

