
Hamafo erbjuder olika möjligheter till support. 
Bland kommunikationsalternativen återfinns telefoni 
och TeamViewer. Om det inte går att lösa problemen på 
distans kan vi komma ut till dig och ge support på plats.

Telefon, ett av det vanligaste och bekvämaste alternativen 
som finns idag. Hamafo erbjuder lösning och konsultation 
genom telefon för att på ett smidigt sätt hjälpa dig. 

TeamViewer, ett utmärkt program för support och 
utbildning. Med programmet fjärrstyr vi din dator och 
visar live, steg för steg, hur man går tillväga.

På plats, om det inte går att lösa ett problem på distans 
finns möjlighet till ”lösning på plats”. Då kommer vi och 
hjälper dig personligen.

Support
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Hamafo om
VA-Online och VA-Server
Modern webbaserad molntjänst som levererar 
professionllt utformade rapporter inom rör- och 
brunnsinspektion. 

Tillgänglig dygnet runt och är mycket användarvänlig.
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Hamafo Teknik AB

VAOnlineSweden

VI FINNS ÄVEN PÅ

VAOnlineSweden

Erbjuder produkter och tjänster inom programvara,
dokumentation, support och utbildning.

Kontinuerlig produkt- och tjänstutveckling.

Högt motiverad och kreativ personal med 
stark vilja till utveckling.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08-608 24 20
E-postadress: info@hamafo.se
Hemsida: www.hamafo.se

Kontor: Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge
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- Effektivisera inspektionsarbetet, arbeta från
   kontoret eller på plats
- 1 års garanti på server och programvara
- Automatisk indikering när mjukvaruuppdatering 
   finns tillgänglig
- Alla inspektioner finns samlade på en plats, 
   tillgängliga dygnet runt
- Eget domännamn för den egna servern
- Fördelar för beställaren; 
  ”Titta på inspektioner när man vill och var man vill”
- VA-Server är baserad på moderna molntjänster

VA-Server

   Genom egen server, presentation, drift och egna 
resurser ger VA-Server möjlighet att bli oberoende 
av andra parter.

Konceptet går ut på att ha egen server med samma 
funktioner som VA-Online. Hamafo levererar 
produkten förinstallerad och förberedd för drift. 
VA-Server kommunicerar kontinuerligt med 
VA-Online och alla nya mjukvaruuppdateringar 
sker med en enda knapptryckning.

VA-Offline
VA-Offline är ett modernt rörinspektionsprogram som 
passar inspektörer med behov att dokumentera direkt 
på inspektionsplatsen. Det är enkelt, lättanvänt och 
logiskt uppbyggt. 

All information om projektet såsom videofiler, stillbilder, 
observationer, mm. sparas lokalt på bärbara datorn och 
så fort internetuppkoppling finns tillgänglig 
synkroniseras informationen mot servern VA-Online.

Programmet hjälper till att automatisera ditt rutinarbete 
med databashantering. Inga fler överflödiga musklick, 
med vår intuitiva navigering är det busenkelt att hitta 
den rätta vägen till alla nödvändiga funktioner.

Uppdateringar för programmet sker automatiskt.
Behovsanpassad presentation baserad på mångårig 
erfarenhet, uppskattat av auktoriserade beställare 
och svenska rörinspektörer. 

Hela produktkedjan (VA-Online, VA-Offline, VA-Office) 
utvecklas och finslipas ständigt. Missa inte tåget och var 
med att skräddarsy systemet efter ditt behov.

- Systemet är oberoende av kameratillverkare

- Alla projekt lagras på VA-Onlines egna servrar

- Inga installationer krävs, endast internetåtkomst

- Med Online Viewer får beställaren åtkomst till 
   projektets innehåll från sin mobiltelefon 
   eller annan enhet

- Position på alla projekt eller sträckor 
   presenteras i Google Maps. Med integrerad karta 
   i systemet ges överblick över alla utförda och 
   kvarstående projekt

- Import av WinCan V7-/, WinCan V8-/ och Pipex -projekt 

- Svensk standard T25:2012, T25:1993, VAV P74, P93 
   och P103

- Ritningsmodulen ger möjlighet att markera ut
   inspekterade ledningar direkt på ritningen (digitalt)

- Orderhantering för beställare och användare

- Filarkiv (samma möjlighet som Dropbox)

- Skicka en länk via e-post eller sms
   till beställaren med tillgång till
   aktuellt projekt
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Fördelar med VA-Online


