
Llibres d’incidències electrònic i Llibre d’ordres electrònic



Eines eficaces a l’obra
Llibre d’incidències i llibres d’ordres electrònics



El Col·legi posa a disposició dels col·legiats eines innovadores que permetin realitzar les seves 
funcions de forma eficaç utilitzant les noves tecnologies.
CARACTERÍSTIQUES

Claredat i llegibilitat

Permet incloure imatges

Signatura des del dispositiu o per e-mail

Enviament immediat dels documents

Accés a tots els llibres des del dispositiu

Inclou actes de reunió i informes

Evita la pèrdua de registres

Apta per a tot tipus d’obres 

Major difusió de les instruccions



- El col·legiat adquireix el llibre a través de Tecnovisat i rep un correu electrònic amb un número de 
llibre i un codi de projecte



- Activa al dispositiu el llibre electrònic amb les 
dades proporcionades

- El col·legiat/ada dona d’alta als intervinents



- El col·legiat pot realitzar anotacions (incidències / ordres), actes o informes i enviar-les des del dispositiu

- Els intervinents poden consultar i realitzar anotacions segons els permisos marcats per la normativa vigent

- L’autor de l’anotació envia des del dispositiu a les empreses intervinents que decideixi.
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TIPUS DE DOCUMENTS

- Amb el llibre d’incidències i el llibre d’ordres electrònic, a més de realitzar anotacions, es poden
realitzar actes de reunió i informes.

- També es poden realitzar esborranys per finalitzar a l’obra, de forma que la visita sigui més àgil,
deixant enviat el document en el moment de la visita.



GESTIÓ DELS INTERVINENTS
- Inclou les empreses intervinents per tal que tinguin accés a les anotacions electròniques del llibre



SIGNATURA ELECTRÒNICA AVANÇADA

Tant el llibre d’incidències electrònic com el llibre d’ordres electrònic tenen integrada la signatura
electrònica avançada, que permet signar les anotacions i actes o bé des del dispositiu o bé enviant
la signatura per Mail, en cas que no es trobin tots els signants a l’obra.
Aquesta signatura compte amb totes les garanties legals i permeten vincular inequívocament al
signant amb el document signat.



ACCÉS WEB
- A més de l’accés a través de dispositius mòbils, els dos sistemes compten amb una web d'escriptori

que permet consultar tots els llibres electrònics, tant en curs com finalitzats

- També es pot descarregar els llibres i enviar-lo

- Aquest sistema esdevé una gran prova documental de cara a la seguretat en l’exercici de la professió



PRINCIPALS AVANTATGES

- Difusió de les instruccions de forma immediata

- Possibilitat de treballar sense connexió, facilitant la feina en zones de poca

cobertura (soterranis, túnels, etc)

- Accés de diversos usuaris a un llibre electrònic

- Enviament dels llibres electrònics al Col·legi una vegada finalitzada la

intervenció

- Gran estalvi de temps i paper esdevenint a la vegada en una gran prova

documental de cara a la seguretat en l’exercici de la professió


