
Ekspert på skadedyrkontroll

myRentokil
Rentokil`s online rapporteringssystem

Vi vet at det kan være vanskelig og tidkrevende å tenke på skadedyrkontroll. 
Som en del av vår service, er myRentokil et verktøy som gir deg muligheten 
til enkelt å få innsyn over skadedyraktivitet.

myRentokil er et unikt online rapporterings -og analysesystem, designet og utviklet av Rentokil. 
Systemet er enkelt å bruke og gir deg raskt tilgang til informasjon om skadedyraktivitet 
anbefalinger og behandling. Da programmet er online, vil du ha tilgang til de aller siste 
rapportene- 24/7 -uansett hvor du befinner deg.

Besøk oss rentokil.no
Ring oss 09781

Ekspert på skadedyrkontroll



myRentokil - Full: Gir brukere full tilgang til 
alle funksjoner, inklusiv detaljert statistikk og 
trendanalyser, og er derfor velegnet for foretak 
som trenger god oversikt og dokumentasjon til 
revisjon.

myRentokil - Lite: Denne versjonen passer 
alle kunder som ønsker et standard online  
rapporteringssystem, men som ikke trenger full 
dokumentasjon til bruk i en revisjon. Systemet 
gir likevel brukere full oversikt og kontroll over 
skadedyraktivitet og er et godt hjelpemiddel 
for å holde seg innenfor lovverket.

Viktigste fordelene med myRentokil
• Plantegninger - gir et visult overblikk over din skadedyrkontroll
• Rapport om skadedyranbefalinger, aktivitetsnivå og behandling
• 24/7 tilgang til informasjon, interaktivt og brukervennlig
• All dokumentasjon lagret på ett sted til bruk ved revisjon
• Du kan selv skreddersy rapporter, som sendes direkte til din e-mail 
• Trendanalyser
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Hvordan virker myRentokil?
Våre serviceteknikere oppretter strekkoder på våre 
produkter, som blir plassert hos deg for registrering av all 
serviceaktivitet.

Ved hvert servicebesøk skanner våre teknikere alle 
strekkoder. Hver strekkode tilhører en bestemt detektor 
eller et område.

Etter at servicebesøket er avsluttet overføres alle data til 
din myRentokil-side.

Du mottar straks en e-post som informerer deg om at 
et service-besøk fra Rentokil er utført, og at ytterligere 
informasjon er å finne på din myRentokil-side.

myRentokil`s interaktive menyer gjør det lett å få full 
oversikt over din skadedyrkontroll 24 timer i døgnet.

myRentokil - kommer i ulike versjoner


