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REJLERS TELECOM

» 150 personer med dyp og lang 
telecomkompetanse

» Landsdekkende

» En driftsorganisasjon som 
leverer24/7/365

» Leverer årlig

• 6000 feilrettingsoppdrag

• 800 konfigurasjoner av 
basestasjoner

• 300 utbygginger

• 2000 dokumentasjonsoppgaver



HVEM ER VI?

»Rejlers Telecom 
leverer
• Felt drift av tele- og 

kringkastingsnett

• Utbygging og 
vedlikehold av 
installasjoner og utstyr

• Kvalitetskontroll og 
dokumentasjon

• Operativ driftsstøtte

• Prosjektledelse og 
planlegging



IKKE BARE TRÅDLØST

»Kabler for

• Antenne 

• Fiber 

• Transmisjon

• Kabinetter

• Strøm

• Jording



KUNDENS KRAV TIL 
DOKUMENTASJON

» Kabel type

» Kabel lengde

» Foto av tilkobling ved antenne/utstyr 
med merking

» Foto av kabel gjennomføring ute og inne 
med merking

» Foto av kabel til kobling på 
kabinett/skap med merking

» Foto av kabel tilkoblet sikring med 
merking og sikring størrelse 

» Foto av kabel forlegning i mast og kabel 
bruer

» Foto av jordings kabler og tilkoblinger 
med merking

» Komplett dokumentasjon, skjemaer og 
bilder over sendes til kunde



HVA BRUKES 
DOKUMENTASJONEN TIL

» Nøyaktig dokumentasjon av 
hva som er på site

» Kontroll av det utførte 
arbeidet

» Letter fremtidige planlegging 
med hensyn til plass behov i 
mast og andre kabel føringer



LESBARHET

» Bildet har ingen verdi om vi ikke 
kan lese tall og bokstaver på 
merkingen 



LESBARHET
» Dårlig lesbarhet kan føre til at 

oppdraget ikke godkjennes –
selv om teknikken er helt topp



KONSEKVENSER

» Glemte og ta noen bilder..

• Manglende merking

• Kutter/kobler fra feil kabel

• Setter tjenester ut av drift

• Reisetid til lokasjon er 
krevende og utgjør ofte 
50% av tidsforbruket på et 
oppdrag.

• Kostbart og måtte reise 
tilbake for og sluttføre 
oppdraget

• Oppdraget kan ikke 
faktureres kunde før all 
dokumentasjon er på plass



ER DU LANGT FRA FOLK ER DET IKKE ENKELT Å REISE TILBAKE 
FOR Å SKAFFE NY DOKUMENTASJON




