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Geir Otto Olsen

Fra: Tom Vidar Sevland
Sendt: 15. desember 2015 21:20
Til: Geir Otto Olsen
Emne: Fwd: VS: Easy inspect.

 

 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Kjell Nodeland <kjell.nodeland@bestra.no> 

Dato: 15. desember 2015 kl. 20.11.36 CET 

Til: Tom Vidar Sevland <tom@easyinspect.no> 

Emne: VS: Easy inspect. 

Fy 

 

Sendt fra min Windows Phone 

 
Fra: Kjell Nodeland 
Sendt:  11. 12. 2015 16:31 
Til: 'tom.sevland@easyinspect.no' 
Emne: Easy inspect. 

Hei Tom. 

Vi takker for mottatt prøve sett og gode service. 

Dere bad meg om en liten tilbakemelding vedrørende produktet, og det skal jeg gjøre et forsøk på i 

denne mailen. 

Vi har vært gjennom diverse scenarier i forbindelse med oppstart og uttesting og har i 

utgangspunktet bare positive tilbakemeldinger så langt, med et lite unntak på hastighet, noe som i 

stor grad skyldes linje kapasiteten på lokasjon og ikke deres systems muligheter. 

Den største fordelen med deres system pr i dag er lagringen av opptak og bilder med direkte 

sporbarhet tilbake til spesifikke test tidspunkt, med mulighet for deling av info til kunder og interne 

systemer. 

Det er og meget spennende å følge utviklingen som diskutert rundt lagring av dokumenter i samme 

folder struktur for deling, eks (FAT dokumenter),  

også en videre utvikling av batteri pakker på kameraer samt muligheter for kommunikasjon 

gjennom samme Plattformen, dette kan foreløpig og kanskje og som en varig løsning være via 

håndsett mot mobil. 

Vi har ellers og fått presentert FAT fra Hydra Greene i Danmark på deres system og har i den 

forbindelse spart 2 turer til Danmark bare i November. 

Vi kommer til å benytte deres system på FAT for et Gangveg prosjekt i romjulen, vi unngår da reise 

utgifter både internt og også vår kunde slipper turen til Estland på et meget ugunstig tidspunkt. 

  

Stå på, vi liker det vi har fått så langt meget godt. 

  

  

  

Best Regards, 
Kjell Nodeland  

COO 

Bestra A/S 
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Cell phone: (+47) 99100540 

  www.bestra.no 
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