
acko via Bilvision

Släck tvåor enkelt och  
administrera kvalitetssäkringen 
av din verkstad.

•	 Gör din verkstad mer lönsam 
genom våra tjänster och  
programvaror som möjlig-
gör effektiv planering, ökad 
kvalitet och minskad  
administration.  

•	 Hanterar administrationen av 
de rapporter och dokument 
som dina ackrediteringar 
kräver.  

•	 Minimerar risken för fel inför 
en revision då ACKOs  
rapporter är utformade efter 
SWEDACs kravstandard.  

•	 Alla rapporter sparas i  
digitala arkiv. 

•	 Möjlighet till internutbild-
ning för att få förståelse för 
tjänsten och dess viktiga 
funktioner.  

•	 Tillgång till support från  
Bilvisions kundtjänst.

fördelar

Släcker ni tvåor i er verksamhet? Lägger ni mycket tid och arbete 
på administrering runt er ackreditering? Om svaret är ja på någon 
av dessa frågor så är ACKO verktyget för er. Bilvision samlar alla de 
informationsmässiga krav som idag ställs på en ackrediterad  
verkstad i en enda IT-tjänst.

ACKO är den IT-tjänst som löpande hjälper dig kvalitetssäkra arbetet på 

din verkstad genom effektiva och enkla verktyg för administration och rap-

porthantering. Du kan också smidigt släcka tvåor online via direktanmälan 

till Transportstyrelsen. Här kan du även skapa enkla schemaläggningar av 

stickprovskontroller där kontrollanten kan granska sina mekanikers utförda 

arbeten. 

 Med ACKO kan följande fem viktiga rapporter genereras; ER, M, IB, HR 

och T-rapport. Dessa sparas digitalt vilket underlättar för såväl historiska 

sökningar i välorganiserade register samt svarar mot de krav SWEDAC 

ställer. 

 Genom användning av ACKO minimerar du risken att förlora din 

ackreditering eller att få anmärkningar vid en revision från SWEDAC, din 

generalagent eller kommun.

egna reparationer (er)
•	 Släck tvåan efter ifylld rapport.

•	 Hämtar relevant information automatiskt från vägtrafikregistret genom 

att verkstaden fyller i reg. nr - vilket blir underlag för rapporten. 

•	 Minimerar risken för fel när användaren lägger in fordonsuppgifter.

köldmedia (m)
•	 Ger kontroll på din lagerstatus samt hantering/spårning av mängd 

miljöfarlig köldmedia. 

•	 Ger verkstaden bättre inventeringsunderlag och översikt över av- 

tappning och påfyllning av volymen köldmedia. 

•	 En summering av ditt köldmediesaldo syns tydligt på förstasidan vid 

inloggning.

färdskrivarrapport (ib)
•	 Hanterar administration av rapporter för installation, service eller byte 

av såväl digitala och analoga färdskrivare.

•	 Sparas digitalt och finns därefter arkiverat för fortsatt planeringssyfte. 

•	 Mäter hur långt ett fordon har gått under en given tid.

hastighetsregulatorrapport (hr)
•	 Ger kontroll efter nyinstallerad eller befintlig hastighetsregulator.

•	 Ger dig översyn efter en hastighetsregulatorsreparation.  

•	 Erbjuder uppföljning och kontroll efter att ett fordon utrustad med  

HR justerats.

taxameterrapport (t)
•	 Producerar kvitto/bevis på att installation, kontroll eller förändring är 

genomförd på taxametern.

•	 Mäter vägtal, taxameterkostnad, avvikelser, sträcka och tid.

>> Kontakta oss om du vill veta mer: info@bilvision.se
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