
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kvalitetssikring og ledelse for vandværker 

 

www.aqualog.dk 

 

Modulopbygning 

 



 

 
Side 2 af 3 

 

Aqualog er et modulopbygget system. 
 

Hovedsystemet Aqualog Kvalitetssikring og Ledelse. 
 
Aqualog er modulopdelt, med følgende moduler som standard: 
 

• Brugermodul med individuelle rettigheder til alle moduler for alle brugere. 
• Kontaktmodul til alle relevante kontakter. 
• Hændelsesmodul til registrering af uforudsete hændelser.   
• Opgavemodul til udføring af faste opgaver både for bruger og andre kontakter. 
• Resultatmodul med overblik over de opgaver der er løst både på listeform og på graf. 
• Risikovurderingsmodul til belysning af problemstillinger omkring vandet og værket. 
• GEUS-modul med væsentlige oplysninger fra GEUS om vandværker og vandet. 
• Hjemmesidemodul til opsætning af vandværkets hjemmeside. 
• Ledningsnet-modul til registrering af vandværkets vandledninger. 
• Forbrugsmålere-modul til at gemme resultater fra fjernaflæselige målere. 

 
Aqualog beredskabsmeddelelse-modulet 
 

• Nå ud til udvalgte forbrugere med sms besked. 
• Med 3 lette trin. 
• Uden på forhånd at have telefonlister. 

 

Aqualog Selog-modulet 

 
• Overvågning eller komplet SRO anlæg. 
• PLC styring af vandværket. 
• Ingen krav om PC på vandværket. 
• Tilgang til styringen via web-interface. 
• Oversigts skærm, grafer mm. via Aqualog. 

 

Aqualog regnskabsmodulet 

 
• Udsendelse af opkrævninger via Betalingsservice. 
• Overblik over forbrugere og betalinger. 
• Vandværkets egne BS aftaler så pengene går ind på egen konto. 
• Rykkerhåndtering. 
• Moms-regnskab 
• Årsregnskab. 
• Indrapportering af måleraflæsninger 
• Indrapportering af flyttemeddelelser 
• Oversigt over bilag 
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Aqualog LE34-modulet 
 
Samarbejde med LE34 giver mulighed for: 

 
• Komplet GIS ledningskort. 
• Automatisk LER besvarelse. 

 

Aqualog kurser og workshop: 
 
Aqualog afholder i samarbejde med DGE er række kurser og workshops og der kommer flere til. Har I et 
specielt ønske så kontakt os gerne. 
 
Tilmeld dig kurser via hjemmesiden. 
 

Aqualog priser: 
 
Se priser eksempler på alle produkterne i vores prisliste. 
 
Kontakt: 

 

 
Violvej 9, 5560 Aarup 

Telefon: 64431434 
E-mail: aqualog@mhv.dk 

Hjemmeside: www.aqualog.dk 
 

 


