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FR2000 i elektronisk skepnad!

Konsultmötet 29 september-04

FR2000 och Netforms AB har tagit fram
en version av dataprogrammet
AutoFlowChart med en huvudprocess och
ett antal underprocesser. Till detta finns
kopplade dokument som kan nås med ett
enkelt musklick. Enkelt att använda,
mycket pedagogiskt och effektivt.
AutoFlowChart har inbyggda funktioner
för dokumenthantering med utgåvor etc.
samt en inbyggd installationsguide som
underlättar installationen av det grafiska
systemet.

Tjugo intresserade konsulter kom till mötet
där det blev livliga och intressanta
diskussioner varvade med kunskapsöverföring. Syftet med dessa träffar är just
att utbyta erfarenheter samt ge kunskap om
hur systemet används och tolkas av
användare och kunder.

Efter installationen har du ett komplett
klickbart system som är lätt att använda
och enkelt att uppdatera. Den tidsödande
hanteringen av pärmar och dokument som
skall kopieras och styras försvinner.
Behöver du konsulthjälp med ditt
certifieringsarbete finns det kunniga
konsulter som är utbildade på programmet.
NETFORMS arrangerar en endagarsutbildning i programmet för konsulter och
företag den 25 november 2004. Var denna
kurs arrangeras beror på var i landet det
största intresset finns. Är du intresserad
redan när du håller detta nyhetsbrev i din
hand, är du som alltid välkommen att
skicka e-post till info@fr2000.org

En fråga som var uppe och som vi nu testar
är att skapa ett diskussionsforum där
användare och konsulter kan utbyta
erfarenheter och ställa frågor. Detta
diskussionsforum kommer att ligga på vår
hemsida, och kommer endast att finnas
tillgängligt för certifierade företag,
revisorer och konsulter.

Kalibreringsmötet för revisorer
7 oktober-04
Vid kalibreringsmötet framkom ett antal
punkter som behöver förtydligas. Dessa
regeländringar har beslutats i Rådet för
FR2000:
•

Initialrevision-Ledningens
genomgång.
Systemet skall ha varit i drift i
minst tre månader och
internrevision och efterföljande
ledningens genomgång där
resultatet av internrevisionen
behandlats, skall ha skett före den
initiala revisionen.

•

•

40 %-regeln vid revisioner.
Minst 40 % av tiden skall läggas på
att granska tillämpningen i den
operativa verksamheten.
Genomgångar med ledning och
systemansvarig skall inte räknas in
i dessa 40 %.
I vissa fall, till exempel när det
gäller mycket små företag/enheter,
filialer och enheter under paraplycertifikat, kan denna regel vara svår
att följa och skall då tillämpas med
sunt förnuft.
Paraplycertifikat.
”Modern” ska genomföra internrevision årligen på alla enheter.

Hemsidan www.fr2000.org
Vi rekommenderar att ni går in på vår
hemsida regelbundet under Senaste Nytt
för att få information om nyheter och
förändringar.

Vi vill samtidigt passa på att gratulera det
första företaget i branschen till sitt
certifikat, Feritex Luftbehandling AB i
Enhörna. Vi hoppas att många företag i
branschen följer det goda exemplet.

Certifikat
En rolig nyhet är att vi f.n. har över 400 st
certifikat. Vi kan inte annat än tolka att det
sprider sig mellan företagen att det gör
nytta att ha certifikat.

MARKNADSPLANEN
Den aktivitet som står näst i tur i vår
marknadsplan är deltagandet i ELMIA
Subcontractor i Jönköping den 9:e – 12:e
november.
Besök vår monter LNN01:04, Lobby Nord,
nedre.
.
Behöver du entrébiljett, hör av dig till
kansliet. 08-545 161 55.

Just nu kan du ladda ner ett antal nya och
ändrade dokument som omgående skall
följas:
• Tolkningsföreskrifter, ändrat.
• Allmänna bestämmelser, ändrat.
• Offertförfrågan, ändrad.
• Kriterier för godkännande av
revisor, ny.
• Granskning av revisorer, ny.
• Regler vid revision, ny.

Nytt branschförbund – ny
branschanpassning
Plåtslageriernas Riksförbund har branschanpassat basversionen av FR2000. Deras
branschanpassning är avsedd för plåtslagerier, ventilationsföretag och lättbyggnadsföretag.
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