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Styrovent Syd Konsult AB, Industrigatan 21 A, 234 35 LOMMA

tel 040-416581, fax 040-416583, e-post styrovent@styrovent.se, hemsida www.styrovent.se

Dataprogram för OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll.

Pris: 1980 kr exkl moms
OVK-protokollet 2.3 CD, enanvändarlicens, FunkiS-medlem * .... 1480 kr

OVK-protokollet 2.3 CD, enanvändarlicens .................................. 1980 kr

OVK-protokollet 2.3 CD, uppgradering från tidigare version .......... 500 kr

Betalning sker mot faktura 30 dagar netto. Alla priser är exkl moms.
Fraktkostnad tillkommer. Dröjmålsränta utgår med 1,85 %/mån.
Programmet skickas som 1:a klassbrev inom ett par arbetsdagar.
Nöjdgaranti: 100% nöjd eller pengarna tillbaka, 30 dagars öppet köp.
* Medlemsskap i FunkiS skall kunna styrkas på något sätt.

Systemkrav: Programmet kan användas i de flesta persondatorer. Vi 
rekommenderar dock: Pentiumprocessor eller bättre, bildskärm med 
upplösning av lägst 800x600 pixlar och en laserskrivare. MS Excel / 
Word version 97 eller senare krävs för några av funktionerna. 
OBS! Programmet är ej testat på 64-bitars system.

OVK-protokollet 2.3

OVK-protokollet version 2.3 

•	 Databasprogramvara av MS Access (runtimeversion)

•	 Personlig enanvändarlicens

•	 Formulärdesign för inmatning av uppgifter

•	 Blanketter för arbetet på fältet

•	 Snygg protokollutskrift och egen logolyp

•	 Intygsutskrift att anslå på väl synlig plats i byggnaden

•	 Mätprotokoll i MS Excel för flöde- och tryckmätning

•	 Avancerad överblick av inmatade objekt och system 

•	 Automatisk beräkning av kommande OVK-datum

•	 Komponentlista enligt TR (FunkiS Tekniska råd)

•	 Smart kopieringsfunktion av både objekt och system

•	 Minnesfunktion av tidigare inmatade anmärkningstexter

•	 Snabbval av rätt kategori, byggnorm mm

•	 Exportfunktion av inmatad data till MS Excel

•	 Användbara rapportutskrifter och statistikfunktioner

•	 Årlig rapport till certifieringsorganen om OVK-uppdrag

•	 Anteckningssida och distibutionslista i MS Word

•	 Länkar till bl.a FOS, AV-OVK, FunkiS miniminivå, FARO

OVK-protokollet är baserat på databasprogrammet MS Access 
och är en så kallad runtimeprogramvara vilket innebär att du ej 
behöver ha egen version av Microsoft Access. Med programmet 
följer  en personlig licens som avses användas i endast en PC.

OVK-protokollet är framtaget och utvecklat för OVK-besiktning 
och har utformats i Fyrklöversamverkan för att passa alla som 
verkar för bättre fungerande ventilation i OVK-processen.

Vill du ha mer fakta om OVK-protokollet? Besök vår hemsida 
www.styrovent.se eller hör av dig till oss så berättar vi mer.

OVK-protokollet sparar tid och bidrar till högre kvalitet och 
mera likartade bedömningar av brister och fel. Det hjälper till 
att hålla ordning på dina besiktningar och mätresult. Du får 
snygga utskrifter och bra statistikfunktioner. Programmet är 
ett bra hjälpmedel både för dig som är OVK-besiktningsman, 
kommunal OVK-handläggare eller fastighetsägare.  

Företag och faktureringsadress (om annan än ovan)

Namn FunkiS medl.nr

E-post

Företag och leveransadress

Boverket stöder 
rekommendationen av 
OVK-protokollet. 

Fyrklövern anser att 
OVK-protokollet ut-
vecklar OVK-arbetet.

OVK-protokollet är 
idag ett välkänt hjälp-
medel i ventilations-
branchen.

Version 2.3 har anpassats till den nya plan- och bygglagen 
SFS 2010:900 med tillhörande förordning (SFS 2011:338) samt 
Boverkets nya föreskrift om OVK (BFS 2011:16, OVK 1).
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