
TIDSEFFEKTIVT
• Optimal data til maskinstyring
• Åpen kommunikasjon       
• Rutiner på databehandling med 

Gemini Terreng

PÅLITELIGHET
• Lang erfaring fra bransjen
• Ryddig saksbehandling
• Nettverk av geomatikere
• Data testes før levering
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I anleggsbransjen blir kravene til dokumentasjon stadig 
høyere. Grunnlag fra prosjekterende kan til tider være 
varierende, og i en hektisk arbeidshverdag blir det ofte 
vanskelig å ta seg tid til å  organisere  dataflyt til og fra 
maskinstyring og stikkesett. Data som både er viktig for 
korrekt utførelse av jobben, grunnlag for fakturering og til 
etterviselighet, for byggherre og eier av infrastruktur.
Hella Maskin står til tjeneste med alt av databehandling, 
organisering, optimalisering av data og dokumentasjon 
etter krav.

HELLA MASKIN
PROSJEKTDATA

Filer som skal behandles eller bare overføres, 
sendes til data@hella.no
Filene kommer da inn i datasystemet vårt, og kan raskt 
behandles av vårt nettverk av geomatikere.

Hella maskin er først og fremst, leverandør av utstyr til anleggsbran-
sjen. Dette gir oss full oversikt over hvordan utstyret vi leverer, 
fungerer med forskjellige typer data. Dermed vil produktkunder 
av oss få optimale data, når vi utfører databehandling av filer som 
skal ut til utstyret. Men vi har også innarbeidet rutiner og tar på oss 
jobber for data, til og fra andre typer utstyr.

De ansatte som jobber med prosjektdata i Hella maskin, har lang og 
bred erfaring fra felt. Både fra grunnarbeidsoppgaver, stikning og
administrativt. Dermed foreligger det god oversikt over massetyper, 
komprimeringsgrader, Norsk Standard og objekter i grøft.
Vi kan også koble på eksterne geomatikere til saksystemet vårt, ved 
høy aktivitet. Der passer vi på å få med kompetanseutveksling.
Kurs, konferanser og anskaffelse av nye standarder og 
eksempelfiler, blir flittig brukt til å holde oss oppdatert.

INNKLUDERT I SUPPORT
Med supportavtale på vårt utstyr,
følger det med 20% rabatt på
prosjektdata-tjenester

• Karbonstav

KOMPETANSE
INNSIKT I UTSTYRET 
OG FELTERFARING

HELLA PROSJEKTDATA
data@hella.no
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Hella Maskin er først og fremst leverandør av utstyr til  
anleggsbransjen. Dette gir oss full oversikt over hvordan 
utstyret fungerer med forskjellige typer data. Dermed vil 
kunder av oss få optimale data når vi utfører databe- 
handling av filer som skal ut eller inn fra utstyret. Vi tar 
også på oss jobber med datahåndtering til og fra andre 
typer utstyr.

De ansatte som jobber med prosjektdata i Hella Maskin har  
lang og bred erfaring fra felt. Både fra grunnarbeidsoppgaver,  
stikning og administrativt arbeid. Ved spesiell høy aktivitet  
samarbeider vi med eksterne geomatikere som har tilgang  
til vårt sakssystem. Vi holder oss oppdatert på nye standarder  
og annen viktig informasjon også ved deltagelse på  
relevante kurs og konferanser.

KOMPETANSE
INNSIKT I UTSTYRET 
OG FELTERFARING

INKLUDERT I SUPPORT
Med supportavtale på vårt utstyr, følger det med 
20% rabatt på prosjektdata-tjenester.

Service og support er like viktig for våre kunder som kvaliteten på selve  
utstyret.

Når du kjøper utstyr fra oss får du også tilgang til et godt fungerende støtte-
apparat. Vi har et eget utviklet supportsystem som gir oss raskt tilgang til alle 
nødvendige opplysninger om  den enkelte kunde  eller maskin.
 
Vår supporttelefon nr. 480 30 700 er betjent alle virkedager fra  
kl. 07.00 til kl. 19.00 utenom fredager som er frem til kl. 16.00. 
Kunder med serviceavtale har en garantert tilbakemeldingstid fra vår support- 
avdeling  og disse kundene  har også en garantert oppmøtetid ved behov for 
bistand på stedet. Årlig kontroll av installasjonen med statusrapport er også 
med i avtalen.
 
Vi kjører for øvrig også kurs for maskinførere og stikningsingeniører både på  
vårt hovedkontor på Stathelle og ute hos kunder.

HELLA MASKIN
SERVICE OG SUPPORT

VI LEVERER KOMPETANSEHELLA SERVICE OG SUPPORT
TLF.: 480 30 700


