Statistikk
Statistikken har god søkbarhet.
Den gir deg full oversikt over
alle som har bestått brannvernopplæringen. Systemet kan også
gi deg oversikt over hvem som
har gjennomført brannøvelse,
førstehjelpskurs etc. Dette er et
nyttig verktøy for å dokumentere
opplæring og brannøvelser i
forhold til myndighetene.

Kursbevis
Dersom du svarer rett på en gitt
prosent av spørsmålene er testen
bestått, og et kursbevis med ditt
navn sendes automatisk til brannvernleder på din arbeidsplass.

Språk
Flere norske virksomheter har
engelskspråklige ansatte og
gjestearbeidere. Det er derfor
mulig å gjennomføre branntest.no
også på engelsk.

Kontaktinfo:
Jens Gammeli
Tlf: 917 28 480
jens@programvarehuset.no
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Én av tre norske
virksomheter
har for dårlig
brannvernopplæring

“Markedets enkleste grunnopplæring i brannvern”
“Etter brannvernloven §19 og 25 skal
alle ansatte gjennomføre en opplæring i
brannvern på sin arbeidsplass.
Det er arbeidsgivers ansvar at en slik
opplæring blir gjennomført før
ansettelse, og det er arbeidstakers
plikt å gjennomføre opplæringen.”

Mange norske virksomheter i privat
og offentlig sektor har mangelfulle
rutiner knyttet til brannvernopplæring.
Branntest.no er et nettbasert system
som gir dine ansatte muligheten til å
gjennomføre en kvalifisert grunnopplæring i brannvern på kort tid,
uten at de må delta på tidkrevende
kurs som fører til fravær.

Branntest.no er en nettbasert
opplæringsmodell tilpasset din
arbeidsplass, som kan gjennomføres
hvor som helst og når som helst.
Branntest.no omhandler den teoretiske
delen vedrørende brannvern på din
arbeidsplass. Når du har gjennomført
opplæringen, er du bedre rustet til å
vite hvordan du skal forholde deg ved
brann. Lokal brannvernleder på din
arbeidsplass vil gjennomføre praktisk
slukkeøvelse.
Branntest.no fungerer slik:
• Gå inn på branntest.no
• Logg på med bedriftens
påloggingskode
• Gå gjennom opplæringsmodulen
og kontrollspørsmål
• Opplæringen avsluttes med en test
• Dersom det svares rett på en gitt
prosent av spørsmålene er prøven
bestått
• Kursbevis med navn sendes
automatisk til brannvernleder/
ansvarlig leder
• Testen tar ca 20 minutter
Enkelt, raskt og lønnsomt for
din bedrift!

