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Selskapet ReSight AS

• Etablert 1994 og leverer systemer til flere bransjer

• Lokalisering:
– Hovedkontor Harstad

– Avd.kontor Finnsnes

• Eierstruktur:
– Teleplan Globe AS

– NorInnova Invest

– Hålogaland kapital

– Gründere



Våre produkter

For kraftbransjen For eiendomsbransjen

Vedlikeholdsplanlegging 

for borettslag

Register for håndtering av 

Dokumentasjonskrav i henhold

F-gass direktivet



Konseptet PowerCatch
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Sending mottak av arbeidsordrer

Kvalitetskontroll og dokumentasjon

Kontroll- og ressursstyring

Samler «trådene»



Konsept MultiCatch

Integrasjonsprosesser

Eksterne systemer?

MultiCatch

Nybygg

MultiCatch

Dokumentasjon

MultiCatch

Tilstandsanalyse

MultiCatch

Brann

MultiCatch
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Eiendomsregister

MultiCatch web
(arbeidsordre, 

vedlikeholdsregistrering, 

utbedringsordre)

Anleggsregister

MultiCatch Basis

Moduler



Plattform



WEB



Dashbord –

mulighet for tilpasning



Dashbord for oversikt/veikart
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PowerCatch fra ReSight AS



Dashbord for 

statusoversikt/statistikk



Ressursstyring



Fremdriftsplan



Kart



Kart (2)



Ordredetaljer (1)



Ordredetaljer (2)



Arbeidsflyt / arbeidsprosess

• PowerCatch har ordretyper for mange formål
– Nyanlegg

• Mer enn 20 ordretyper tilpasset prosessene planlegging, montasje og 
idriftsettelse

– Målerordrer
• Målerbytte

• Montasje konsentrator

• Andre avhengig av KIS

– Nettordrer
• Kontrollordrer Nett

• Andre avhengig av NIS

– Driftsordrer
• Jordfeil

• Byggestrøm

– Generell arbeidsordre

Hver ordretype kan ha sin 

egen unike arbeidsflyt

Hver ordretype kan ha sin 

egen arbeidsflyt



Dokumentasjons-

modul



Katalogstruktur dokumentasjon

• Fleksibel layout, kan bygges opp spesifikt for hver kunde

• Fleksibel katalogstruktur



Tilgjengelig dokumentasjon

• Filer kan lastes opp og lagres (formatuavhengig)

• Office-filer kan redigeres i web uten opp- og nedlasting

• Dokweb kan benyttes som Wiki, det vil si man kan skrive og redigere 

direkte i web’en

• Versjonskontroll



Mobil



Mobilklient

• PowerCatch benytter Android versjon 4.0 og 

nyere som operativsystem på mobilklienten

• Offline kart og Online kart

• Visning av ordre på kart (NB! Ordren må ha posisjon)

• Visning av nøkkelobjekter i kart

• Objektregister (Nøkkelobjekter fra NIS)

• Timeregistrering



Sortering og kart
Arbeidsordre kan sorteres på ID, 

tittel, og avstand. 

Alle ordre med angitt posisjon 

vises i kartet. Ved å klikke på en 

ordre i kartet vises ordrens ID, 

som igjen kan klikkes på for å 

åpne den. 



Kart

Offline-kart Visning av tildelte og 

ledige oppgaver i kart, 

samt infrastruktur-

objekter

Merking av valgt 

oppgave i kartet



Plukkliste

Plukklistesaker med angitt posisjon vises 

også i kartet. Her vises én tildelt sak (blå), 

og to plukklistesaker (grønn) i kartutsnittet. 

Plukklista er ei liste over utvalgte saker som brukeren kan ta tak i og tildele til seg selv.

Plukklista nås fra Dashbordet/oppgavelista ved å velge «Plukkliste» i stedet for «Mine egne». 



Plukkliste
Montøren kan gå inn på en ordre fra plukklista (eller fra kartet), og tildele den til seg selv. Det er viktig å 

synkronisere etter at dette er gjort, slik at andre blir gjort oppmerksomme på at ordren nå har blitt tildelt. 



Opprett ordre på mobil
Montøren kan opprette utvalgte ordretyper direkte fra mobil. Hvilke ordretyper som 

skal kunne opprettes på mobil, må konfigureres av ReSight.



Endring av status
Start/stopp arbeid på en arbeidsordre fra mobil



REN-blader knyttet til ordre
Relevante REN-blader for en gitt ordretype listes direkte i saken for enkel tilgang. Man kan 

også inkludere interne prosedyrer. Denne funksjonaliteten erstatter dagens «REN-blader»-

katalog i toppmenyen.

Eksempel: 

Sakstype Montasje Graving grøft for stikkledning (Nyanlegg)



Sikker jobbanalyse
Sikker jobbanalyse kan legges på som en integrert del av arbeidsflyten på mobil:

Velg arbeidsmetode – utfør risikovurdering – utfør sikker jobbanalyse – start jobben



Vedlegg, bilder, kommentarer
Vedlegg kan sendes med saken fra PowerCatch web (f.eks. kartutsnitt, pdf-dokumenter).

Montøren kan dessuten ta bilder med mobilens kamera, som så legges ved saken.

Egen side med kommentarer



Vedlegg, bilder, kommentarer

Behandle vedlegg Bilderedigering Vedleggsliste med 

redigert vedlegg



Timeregistrering på ordre
Det er mulig å registrere timer underveis mens man jobber på en oppgave, det vil si før 

den er fullført. 

• Egen tab/side på hver ordre  som 

heter Timeregistrering

• Velg dato for timeregistreringen 

(standardvalg er dagens dato), og 

legg til timer ved å klikke på +-

tegnet

• For hver registrering kan man 

huke av for om den er klar for 

synkronisering. Hvis man gjør 

dette, vil timene bli sendt inn til 

PowerCatch ved neste 

synkronisering. 



Signatur
Montøren kan tegne signatur og legge ved ordren før innsending. Dette 

kan igjen legges inn i rapporter i PowerCatch web.



Hente posisjon

For arbeidsordre som ble synket ned til mobilen 

uten posisjon, kan montøren selv angi posisjon 

basert på hvor han/hun befinner seg. Dette er 

også mulig å gjøre for saker som opprettes på 

mobilen.

For at denne funksjonaliteten skal fungere, 

må den mobile enheten enten ha GPS slått på 

(mest nøyaktig), eller at enheten kan finne 

posisjon basert på tilgjengelige trådløse nett 

(mindre nøyaktig).



Støtte for arbeid offline

Så lenge brukeren er innlogget, og har synkronisert på forhånd slik at han får 

tilgang til sine tildelte arbeidsordre, kan arbeidsordrene gjennomføres uten 

nettverksforbindelse. 

I tillegg er klienten satt opp med offlinekart over hele Norge med data fra 

kartserie 1:50 000 og oppover. 

Det er også mulig å opprette nye arbeidsordre uten tilgjengelig 

nettforbindelse. 

Synkronisering av fullførte oppdrag, samt nedlasting av eventuelle nye 

oppdrag, må gjøres manuelt når bruker er innenfor mobildekning igjen.



Sporing og augmented reality

PowerCatch har mulighet for sporing av mobilklienter. Hvis sporing er 

aktivert, vil montørenes posisjon markeres i kartet på PowerCatch web, slik at 

planleggeren kan se hvor de befinner seg. Dette kan være nyttig i større 

feilsituasjoner, der man trenger et overblikk over hvor ulike ressurser befinner 

seg, samt når montører befinner seg i rasutsatte områder eller er ute i dårlig 

vær.

Sporing kan slås av og på i mobilklienten, slik at montøren selv har kontroll på 

når han spores.

Augmented reality er visning av infrastruktur gjennom kameraet på mobilen 

for lettere gjenfinning. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis en montør 

trenger å finne et kabelskap som er skjult av snø. 



Tegninger

• Vi har startet en dialog med en aktuell 

samarbeidspartner i forhold til integrasjon 

mot tegninger/BIM på web og mobil



Kontaktinformasjon

Jan Tegnander
Product manager PowerCatch

Mobil: 908 21000

E-post: jan@resight.no

Lars A. Mickelsen
Product manager MultiCatch

Mobil: 902 21400

E-post: lars@resight.no


