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Om Appollo IT Consulting AS

Appollo IT Consulting grunnlagt i 1997 

Gründere med bakgrunn fra Storebrand International: 

Øivind Mathisen og Atle Engen

Forretningsidé
Vi har som forretningsidé å bruke vår kompetanse på å utvikle funksjonelle og 

fremtidsrettede systemer. Vi skal ha fornøyde kunder slik at vi blir anbefalt videre. 

Dette innebærer at vi må ha god fagkunnskap, lage gode kravspesifikasjoner, bruke 

riktige verktøy og levere forventet resultat til avtalt tid.

Vi holder til i Kongens gate 16 i Oslo og på www.appollo.no

http://www.appollo.no/


Verktøyet for eiendomsforvaltere

Hva er ABIS-Air?

ABIS-Air er et FDV-verktøy

ABIS-Air tilfredsstiller dokumentasjonskravene i Internkontrollforskriften og 

Forebyggendeforskriften til sikker drift av bygg

ABIS-Air for alle nivåer

Tilpass bruken til ditt behov - fra enkel brannperm til FDV system

ABIS-Air er web-basert / elektronisk brannperm

ABIS-Air er web-basert / elektronisk IK-perm

ABIS-Air er et verktøy for internkontroll, HMS og risikoanalyse/vernerunde

ABIS-Air gir de ulike aktørene (eier/bruker/forvalter/virksomheten) tilgang til lik informasjon 

Samordnet dokumentasjon - forskriftskrav



Kunder og tall

3 000 000m2 fordelt på 2 000 bygninger 
(bygninger under 200 m2 ikke medregnet)

2 600 brukere

11 000 fullførte kontroller pr. måned



Organisasjonskart og roller

25.11.13 Trondheim



Forankring

Forankring i organisasjonen

Hvis sjefen ikke følger opp de 

ansatte, er det stor sannsynlighet 

for at de ansatte prioriterer andre 

oppgaver enn sjefen ønsker.

ABIS-Air gir sjefen en fabelaktig 

oversikt og en fenomenalt enkel 

oppfølging.

Samtidig er det viktig at sjefen 

først forankrer bruken av 

verktøyet godt i organisasjonen!

25.11.13 Trondheim



Status på alle nivåer

Eieren er øverste ansvarlig og 
kan til enhver tid se status

Ansvaret blir delegert nedover og 

hvert ledd kan til enhver tid se 

status og detaljer tilpasset sin 

rolleinstruks og på sitt nivå



Ansvarsbevissthet

Ansvaret skal ikke kunne 
fraskrives i noe ledd

Et meldt avvik fra vaktmester kan 

lukkes av flere. Den som lukker 

det påtar seg ansvaret.

Enkelte avvik kan måtte sendes 

videre helt til eier på grunn av 

kostnadens størrelsesorden.



Ansvaret følger rollen

Organisasjonskart er levende og 
endrer seg

Eiendomsporteføljen kobles 

sammen med 

organisasjonskartet.

Ansvaret for ulike deler av 

porteføljen følger rollen. Når nye 

personer trer inn i rollene overtar 

de ansvaret.



Tilgjengelig, enkelt og sikkert



Ferdige maler for
• organisasjonskart

• roller

• kontroller

• instrukser

• målsettinger

• risikovurdering

…og alle kan tilpasses

Full kontroll med
• Oversikt brannobjekt

• Status

• Avvik

• Rapporter

• Restanseliste

• Varsling

Org. kart

Instrukser

Eiendom m/bygninger Dokumenter Årshjul Kontroller

Oppfølging

Status

Oversikt



Referanser

Og flere nye (store og små) kunder er underveis ☺
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