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Komplett mannskapsliste 
for alle typer 
arbeidsplasser.
Øk sikkerheten.
Oversikt over tilstedeværelse 
i sanntid gir økt sikkerhet på 
bygge- og anleggsplassen. 

Enkel  i bruk. 
Arbeiderne bruker det  
lovpålagte HMS-kortet for å 
registrere tilstedeværelse. 

Automatisk registrering.
Førstegangsregistreringen kan 
gjøres på regboksen. Det er tid 
spart på administrasjon. 
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Regboks gjør det enkelt for mannskapet å registrere seg inn og ut med det 
lovpålagte HMS-kortet. Dette gir en elektronisk mannskapsliste direkte i  den 
nettbaserte tjenesten Ease Construction, som gjør det enkelt å innfri byggherre-
forskrift § 15 av 1. juli 2017.

Regboksen krever kun strømtilførsel, så er den klar til bruk. Boksen er integrert 
med nettjenesten Infobric Ease. Tilgangene styres i Ease eller du kan benytte 
automatisk førstegangsregistrering slik at mannskapslisten gjør seg selv. Uttak 
av mannskapslisten skjer i Ease om Arbeidstilsynet skulle dukke opp. 

Uavhengig av byggeprosjektets størrelse kan regboks brukes. Den solide 
byggekortleseren er industriklassifisert og utviklet for belastninger både inne og 
ute på byggeplassen. Regboksen kan også kobles mot appen Ease CheckIn for 
enda smidigere registrering på mobil. 

Du velger selv om du vil leie eller kjøpe regboksen. Ved kjøp har regboksen én 
investeringskostnad, med abonnementskostnad på Ease Construction. Det er 
ingen bindingstid. Hvis du ønsker å leie kan dette gjøres gjennom en av våre 
utleiepartnere. 

Produktegenskaper

Inngangsspenningsområde 47 mm

Lengde 235 mm

Bredde 151 mm

Høyde 60 mm

Vekt 850 gram

Driftstemperatur -40 — +55 °c

Kapsling materiale PC/ABS

Beskyttelsesklasse iP66

Skjerm 3.5” Color TFT LCD display

Tilkobling Hsdpa/umts/3g på 900/2100mhz
Gprs/edge/2g på 900/1800mhz
Ethernet på 10/100 mbit/s

Dekning Full roaming i alle land, bortsett  
fra Estland

Minne 10 000 forhåndsvarslede brukere. Auto-
tilknytning også mulig.

Godkjenninger En 55022:2010, class a
En 301 489-3 v1.4.1
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