
Följ byggnadsprojektets 
armeringsinformation online i realtid.

QR-armering

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.



Följ byggnadsprojektets 
armering i realtid.
Som ansvarig behöver du järnkoll på hur arbetet fortlöper på en arbetsplats. 
QR är ett verktyg online för att hantera armering i byggnadsprojekt. Det är 
utvecklat av oss och är fritt att använda för våra kunder.

Kom igång med QR redan idag.
Beställ här: https://celsa-steelservice.se/qr/bestall-qr/
Ditt QR-medlemskap kommer att aktiveras så snart vi lagt upp din användare. 
Mer info: https://celsa-steelservice.se/qr/

0 kr/mån.
Ingen bindningstid. 

Ingen kostnad.



Organisera
Se uppdelning och färgmarkering. Organisera efter 
projektdelar/arbetsområden. Styr hur armeringen 
ska märkas och levereras.

Speca/förteckna själv
Speca ILF, armeringskorgar, anpassade specialnät 
m.m. till ditt egna projekt.

Littrerade ritningar och dokument 
Alla projektens ritningar och dokument är samlade.

Orderstatistik
Se hur mycket som är fakturerat i kg per materialgrupp, 
levererat material uppdelat i kategorier. Du ser vad som 
är levererat och inte levererat.

Fakturering
Mängd uppdelat på tid. Går att sortera och dela upp efter bland annat ILF, artiklar och rakstål.

Följ leveranser i realtid
Få snabb översikt över vilken armering som 
levererats samt produceras och förtecknas/
planeras.

Dela information med andra
Bjud in andra QR-användare till ditt projekt för att 
dela armeringsförteckningar, uppladdade filer, 
anteckningar och leveransplaner med varandra. 

info.se@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.se | 035 154 000

QR-armering
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Celsa Steel Service AB
Box 119
Stationsgatan 55, SE 301 04 Halmstad
Växel: 035-15 40 00
Mejl: info.se@celsa-steelservice.com
Kontakt: https://celsa-steelservice.se

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.

Så här gör du för att komma igång 
1. Ansök om ett QR-konto på vår hemsida: 

https://celsa-steelservice.se/qr/bestall-qr/

2. När din ansökan blivit godkänd av oss mejlar vi 
dig dina inloggningsuppgifter.

3. Ladda ner och installera appen för Windows: 
https://celsa-steelservice.se/qr/qr-desktop/

4. Starta appen (samma fil som installationsfilen, 
eller via startmenyn/Windows-menyn i mappen 
”Celsa Steel Service”). 
 
Logga in med dina uppgifter. Första gången du 
loggar in kommer systemet be dig byta lösenord.

5. Klart!

Support 
https://celsa-steelservice.se/qr/support/

Bra att veta första gången du använder QR

Menyn i QR är i huvudsak uppdelad i två kategorier: 
”Mina egna projekt” och ”Delade projekt”. Om du är 
inbjuden som QR-användare har du troligen redan 
åtkomst till projekt i den senare kategorin.

Enkelklick öppnar/expanderar menystrukturen. 
Dubbelklick öppnar/visar menystrukturen i en ny 
flik med detaljerade uppgifter. 

Glöm inte beställa 
betongkomplementen 

med armeringen!


