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Kort vejledning omkring brandsynssystemet FRIDA
I forbindelse med det nyligt gennemførte brandsyn, har Haderslev Brand og Redning udstedt påbud om
udbedring af brandsikkerheden. Det er dit/jeres ansvar dels at få udbedret påbuddene, men også at
registrere at udbedringen er sket!
Registreringen skal ske i brandsynssystemet FRIDA, som er et onlinesystem – dvs. at når du har
registreret at påbuddene er opfyldt, kan Haderslev Brand og Redning se det i systemet. FRIDA virker kun i
browserne Firefox og Google Chrome samt i Internet Explorer version 9 eller nyere.
Sådan registrerer du/I at påbuddene er opfyldt:
Sidst i den fremsendte brandsynsrapport er der angivet et link, som skal benyttes til at registrere at
påbuddene er blevet opfyldt.

Billede 1: Link (med blåt) til registrering af opfyldelse af påbud
Såfremt du bruger Firefox, Google Chrome eller i Internet Explorer version 9 eller nyere version, kan
du klikke direkte på linket.
Såfremt du er bruger af Citrix-platformen og kun har en ældre version af Internet Explorer til rådighed,
gør du således:
1. Markér linket
2. Højreklik på linket
3. Vælg ”Kopier”
4. Firefox eller Google Chrome startes
5. Placér musen i adressefeltet, højreklik og vælg ”Indsæt” og tryk ”Enter”
Du skal nu være på FRIDA´s hjemmeside, hvor du kan læse de påbud, som fremgår af
brandsynsrapporten.

Billede 2: Brandsynsrapporten, som den ser ud på FRIDA´s hjemmeside
Under hvert påbud er der en rød boks med teksten ”Er ikke udbedret”. Når påbuddet er opfyldt skal der
klikkes på den røde boks. Du vil da modtage en forespørgsel om status for udbedringen skal ændres. Tryk
”OK” hvorefter boksen skifter status til ”Er udbedret”.
Når boksen er grøn og har status som ”Er udbedret” er registreringen sket. Du vil ikke modtage anden
kvittering. Siden kan dernæst lukkes ved at klikke på krydset øverst i højre hjørne.
Held og lykke!

