Brukerveiledning: Elektronisk skjema for boligkontroll

Generelle tips
 Kontrollskjemaet bør testes fra en smarttelefon eller nettbrett
 Lag et bokmerke for skjemaet på alle smarttelefoner og nettbrett som skal brukes ved
boligkontrollene for rask tilgang
 For å få tilgang til lokal statistikk etter kampanjen, må alle i samme brannvesen/DLE
identifisere seg likt. Bli enige om hva dere lokalt bruker, for eksempel kommunenummer,
eller en unik forkortelse, som f.eks. VIBR. Dette må fylles inn på hvert skjema for at
registreringene skal kunne finnes igjen i den totale statistikken
 Når man er ferdig med å fylle ut et skjema, så kommer man automatisk inn på et nytt tomt
skjema, klar til å starte en ny boligkontroll

Klikk her for å gå til webskjema

Fyll inn noe unikt som identifiserer dere
lokalt. Det kan være kommunenummer
eller en unik forkortelse. Dette for at det
skal være mulig å hente ut lokal
statistikk i etterkant.

Når du velger et svarfelt, hopper
skjemaet automatisk videre til neste
spørsmål i kategorien Varsling. Du kan
bla frem og tilbake i kategorien med de
grønne pilene.

Når alle spørsmål i en kategori (som
Varsling) er ferdig utfylt, hopper
skjemaet automatisk videre til neste
kategori. Du kan selv overstyre ved å
rulle opp og ned i skjemaet.

Disse to siste feltene er valgfrie.
Kommentarer til boligeier kan fylles inn
ved behov. Når man har lagt inn
boligeiers (kan også være boligbruker) epost-adresse, så vil vedkommende motta
en e-post med ferdig utfylt skjema og
eventuelle kommentarer. E-posten viser
også til røykvarslerdagen.no for flere tips
om god brannforebygging.
MERK: E-post-adressen blir skilt ut fra
undersøkelsen, slik at datainnsamlingen
vil være anonym.

Trykk på grønt ikon nede til høyre når skjemaet er
ferdig utfylt. Da registreres dataene i statistikken, epost sendes til boligeier (hvis utfylt), og du sendes
rett til et nytt tomt skjema, klar for en ny
boligkontroll.

