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Dokumentasjon
enkelt og billig

Dokumentasjon av produkter er
enkelt og kostnadseffektivt med
Optimera. Vi tilbyr helautomatisk
levering av Sikkerhetsdatablader,
FDV og annen aktuell
dokumentasjon, og dermed
hjelper vi våre kunder til å følge
myndighetenes krav på en enkel og
kostnadseffektiv måte.
I samme øyeblikk som du bestiller
produktet får du nødvendige
dokumenter levert på prosjektet. Vi
kan også levere dokumentasjon på
produkter du allerede har handlet.
Når prosjektet er avsluttet, kan du
enkelt skrive ut all dokumentasjon
som er nødvendig for overlevering
av FDV. Du kan også oversende
dokumentasjonen elektronisk til
kunden.

Optimera har fire løsninger som er tilpasset ulike behov:
Min Optimera: Når et prosjekt (en jobb) er registrert i Min
Optimera vil all tilgjengelig dokumentasjon på varer kjøpt
hos oss, automatisk legges inn på prosjektet.
coBuilderFREE: En gratis nettbasert løsning, som løser
minimumskrav.
coBuilderPRO: En profesjonell løsning for nett og mobil,
som gjør det enkelt for våre kunder å samle og overlevere
dokumentasjon inkludert bilder på en profesjonell måte.
ProductXchange: Et profesjonelt verktøy for kontroll med
kjøp og bruk av produkter med farlige kjemikalier, og med
produkter som krever spesiell dokumentasjon.
Alle disse løsningene fungerer for alt kjøp du gjør i et av
utsalgsstedene som drives av Optimera. Det vil si alle våre
Optimera Proff utsalg, egeneide Montér byggevarehus, og i vår
nettbutikk.

Det er kjempelett og gratis å komme i gang!
1.

Først ber du din kontaktperson
i Optimera eller Montér legge
inn din e-post adresse (vi
kaller det "Primærkontakt
Dokumentasjon").

2. Du bør oppgi en tydelig

identifisering av prosjektet ditt
når du handler, det vil gjøre
det lettere å finne igjen riktig
dokumentasjon i etterkant.

DA ER DU I GANG!
Du vil motta en mail hver gang vi har registrert en ordre til et nytt
brukersted/prosjekt (du kan enkelt slå av denne mailfunksjonen når du
måtte ønske).
Denne mailen inneholder en link direkte inn i coBuilderFREE hvor du vil
finne produktdokumentasjon knyttet til varene du har kjøpt. Her kan du
sende produktdokumentasjon direkte til din sluttkunde.
Du vil også få mulighet til å gå nærmere inn på det aktuelle bruker
stedet/prosjektet og se hvilke produkter som er registrert der, eller på
alle andre brukersteder/prosjekter som er registrert under din profil.

Slik sender du
dokumentasjonen
til din kunde
A.VELG BRUKERSTED

Man mottar en e-post ved
første gangs levering på
prosjektet. Trykk på knappen
«Send», og du kommer videre.

B. VELG DOKUMENTTYPER

Her kan du velge mellom 4 ulike
måter å sende dokumentasjon på:
1. Send FDV dokumentasjon
(ulike dokumenttyper som er
predefinert)
2. Send Sikkerhetsdatablader (ved
uhell, forespørsler)
3. Send Monteringsveiledninger
(ved spørsmål fra ansatte etc)
4. Send Ytelseserklæringer
(sjekk opp mot ytelseskrav i
beskrivelsen)

C. SEND

Legg inn e-post til den du
ønsker å sende dette til. Kan
gjentas om flere skal ha tilsendt
dokumentasjon. Kunden mottar
en link der man kan laste ned
dokumentasjonen.

NÅ HAR DU SENDT DOKUMEN
TASJON TIL KUNDEN DIN.
Hvis du trenger videre hjelp kan
coBuilder kontaktes:
Telefon: 67 51 61 00
e-post: post@cobuilder.no
Post:
coBuilder AS, Postboks 426,
1327 Lysaker

Dette er den virkelig
profesjonelle løsningen!
Med coBuilderPRO kan du samle dokumentasjon
via smarttelefon eller web. Du kan bruke
telefonen som strekkode-scanner og legge
produkter inn i prosjektdokumentasjonen fra
egne eller underleverandørers innkjøp.
Smarttelefonen gjør det også mulig å
fotografere og dokumentere prosjektet i løpet
av byggefasen. Alle varene du kjøper hos oss
vil automatisk komme med i coBuilderPRO.
Når dokumentasjonen er bygget opp underveis
i prosjektet, forsvinner manuelt arbeid ved
prosjektslutt. Det tar bare et par minutter å
logge seg på og overføre dokumentasjonen til
sluttkunden med coBuilderPRO web.

Det er av stor verdi både for dagens og frem
tidige eiere av et bygg å kunne se bilder av
hva som befinner seg inni gulv og vegger.
Dokumentasjonen setter deg i stand til å svare
på spørsmål om hvilke produkter som er brukt.
Derfor blir du en naturlig samarbeidspartner
ved fremtidige ombyggings-, reparasjons- og
utvidelsesprosjekter.
Prisen for å benytte coBuilderPRO er ikke
avskrekkende, og kostnaden spares inn gjennom
redusert administrasjon og gjennom nye oppdrag
fra lojale kunder. Med coBuilderPRO forandres
dokumentasjonskravet fra å være et ulystbetont
tidssluk til å bli et tidsbesparende og langsiktig
lojalitetsbyggende verktøy.
For å komme i gang går du til
www.cobuilder.com/pro
For å laste ned app til din smarttelefon:

Hvis du trenger videre hjelp kan coBuilder kontaktes:
Telefon: 67 51 61 00
e-post: post@cobuilder.no
Post:
coBuilder AS, Postboks 426, 1327 Lysaker

Full kontroll med
dokumentasjonen
ved bruk av
kjemikalier!

ProductXchange er et elektronisk verktøy som
hjelper deg med å oppfylle myndighetenes krav til
dokumentasjon ved bruk av kjemikalier og faste
produkter på arbeidsplassen. Verktøyet gir også
mulighet for å sammenligne produkter slik at du
kan velge det som er mest helsevennlig, i tillegg
til en rekke andre praktiske funksjoner. Dette
er et fantastisk verktøy som brukes av mange
byggmestere, og av de fleste entreprenørene.
ProductXchange gir også muligheter utover
myndighetskrav. For eksempel kan du enkelt
finne forskjellige typer BREEAM dokumentasjon,
slik som:
-	Svanemerket
-	 Teknisk Godkjenning fra SINTEF
-	 BREEAM NOR sin sjekkliste A20
Du kan benytte deg av denne tjenesten uansett
hvilket Optimera Proffsenter eller Montér bygge
varehus (eid av Optimera) du handler i. Når du
har registrert deg hos coBuilder er det eneste du
trenger å gjøre å oppgi prosjektnummeret ditt når
du handler hos oss. Da vil all dokumentasjonen
dukke opp i ProductXchange automatisk, koblet til
riktig prosjekt.

Spørsmål om ProductXchange kan rettes til
coBuilder AS v/ André Sundberg:
Telefon: 908 47 897
e-post:
sundberg@cobuilder.com

For å komme i gang registrerer du
deg på www.productXchange.com
eller gå direkte til registreringssiden:

Optimera Dokumentasjon er tilgjengelig
i følgende byggevarehus:
MONTÉR BYGGEVAREHUS
AKERSHUS
Montér Eidsvoll
Montér Jessheim
Montér Stormarked Lillestrøm
Montér Stabekk Ragnar Næss
Montér Grøstad Bygg
AUST-AGDER
Montér Grimstad
Montér Hovden
Montér Lillesand
Montér Risør
Montér Tvedestrand
BUSKERUD
Montér Stormarked Drammen
Montér Geilo
Montér Gol
Montér Hemsedal
Montér Hønefoss
Montér Kongsberg
Montér Nesbyen
Montér Ål
HEDMARK
Montér Brumunddal
Montér Elverum
Montér Stormarked Hamar
Montér Kongsvinger
Montér Rena
Montér Stange
Montér Trysil
HORDALAND
Montér Askøy - Florvaag Bruk
Montér Bømlo
Montér Etne
Montér Minde - Florvaag Bruk
Montér Odda
Montér Os Byggsenter
Montér Stord
MØRE OG ROMSDAL
Montér Brattvåg
Montér Eidsvåg
Montér Lønseth

OPTIMERA PROFFSENTRE
Montér Rauma
Montér Røsand
Montér Ørsta
OPPLAND
Montér Allmenningsbutikken
Montér Gjøvik
Montér Lillehammer
Montér Vinstra
ROGALAND
Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Stormarked Forus
Montér Haugesund
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Stavanger
Montér Suldal
TELEMARK
Montér Porsgrunn
Montér Skien
VEST-AGDER
Montér Lindesnes
Montér Mandal
Montér Søgne
Montér Stormarked Sørlandsparken
Montér Vennesla
Montér Vågsbygd
VESTFOLD
Montér Horten
Montér Larvik
Montér Revetal
Montér Zeiner Holmestrand
Montér Zeiner Tønsberg
ØSTFOLD
Montér Halden
Montér Rakkestad
Montér Stormarked Østfoldhallen

AKERSHUS
Optimera Proffsenter Lørenskog
AUST-AGDER
Optimera Proffsenter Arendal
BUSKERUD
Montér Proffsenter Gol
HEDMARK/OPPLAND
Optimera Proffsenter Rudshøgda
HORDALAND
Optimera Proffsenter Bergen
MØRE
Optimera Proffsenter Ålesund
OSLO
Optimera Proffsenter Ensjø
Optimera Proffsenter Grorud
ROGALAND
Optimera Proffsenter Sandnes
Optimera Proffsenter Haugesund
SØR-TRØNDELAG
Optimera Proffsenter Omkjøringsveien
Optimera Proffsenter Sandmoen
VEST-AGDER
Optimera Proffsenter Kristiansand
VESTFOLD
Optimera Proffsenter Sandefjord
Optimera Proffsenter Tønsberg
ØSTFOLD
Optimera Proffsenter Sarpsborg
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