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F  TEEHS TCA

B  gninnacSedakS °063 ROFLE

"360°DamageScan er meget præcis 
og giver en enorm tidsbesparelse for 
alle, der er involveret i skaden. Det er 
en fantastisk måde at arbejde mere 
effektivt på!"

V  TEDETSEDAKS FA NOITKEPSNI LEUTRI
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t -ak-D3 te fa plæjh deV .noitatnemukodsedaks leutriv li

m -keedaks-ROFLEB rerertsiger gninsølpo jøh dem are

s -riv neD .nedaks retfe etkerid tedetssedaks netrep

t ednegarmerf i go tvitkejbo tla resiv gninsivdnur elleu  
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d  :eledrof egnam revig teD .trap etdiledaks ned arf esle

▪ Skadesdommere og eksperter er ikke afhængige af 

at besøge skadestedet. Det sparer ikke kun en 

masse tid, men også rejseomkostninger. 

▪ Med 360°SchadenScan får de en meget præcis ska-

desdokumentation, som gør det muligt at foretage 

en professionel vurdering af skaden på skærmen. 

▪ Da scanningen tilbyder præcise måleindstillinger, er 

det ikke længere nødvendigt med yderligere måle- 

aktiviteter på stedet, og beregningerne kan foretag-

es helt ved skrivebordet. 

Billederne kan hentes når som helst i løbet af skadens 

levetid, når det er tid til at kontrollere detaljerne og si-

kre "genopretning som før skaden". BELFOR 360°Da-

mageScan giver alle involverede parter et objektivt be-

slutningsgrundlag, på grundlag af hvilket de næste 

skridt i skadeshåndteringen hurtigt kan defineres, 

afta-les, godkendes og iværksættes. 

VURDERING AF TAB UDEN KONTAKT 

På grund af pandemien er mange skadeseksperter og 

inspektører i øjeblikket tvunget til at undgå personlige 

inspektioner af skader. De er afhængige af eksterne 

oplysninger - som BELFOR 360°SchadenScan giver 

dem omfattende, nøjagtige data i større detaljerings-

grad end nogensinde før. Til berøringsfri skadesvurde-

ring - og større sikkerhed for alle, der er involveret i 

skaden. 
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