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Notecrow – Keuda
Olemme Keudassa ottaneet Notecrow –sovelluksen käyttöön keväällä 2016.
Ensin ajatuksena oli kokeilla järjestelmää yhden toimipaikkamme pilotti-versiona, mutta hyvin nopeasti
tulimme siihen tulokseen, että järjestelmä kannattaa laajentaa saman tien koskemaan kaikki Keudan
yksiköitä ja oppilastöinä tehtäviä omakotitalo -työmaita.
Järjestelmän rakentaminen Keudan haluamien toimintojen mukaiseksi sujui todella jouhevasti ja nopeasti.
Järjestelmän pystyi ottamaan hyvin käyttöön, vaikka kaikkea haluttua tietoa ei heti ollutkaan Keudan
puolesta valmiina. Nämä täydennykset on saatu hienosti vietyä järjestelmään sitä mukaa kun ne ovat
valmistuneet. Sovelluksen toimittaja on hoitanut kaikki päivitykset todella nopeasti mukaan järjestelmään
ja tuonut myös paljon hyviä ideoita, joita sovelluksessa voisi käyttää.
Sovellusta käytetään Keudassa sekä turvallisuusasioissa, että yleisenä info-kanavana. Sovelluksen kautta
henkilökunnalla on kaikki yhteinen aineisto koko ajan saatavilla ja siihen on helppo perehtyä etukäteen.
Sovellus toimii myös opetuksen apuvälineenä, kun opettajat ja kouluttajat ohjeistavat opiskelijat
käyttämään sovellusta. Alla myös pieni juttu Keudan Wikistä, jolla asiaa informoin henkilökunnalle.
Keudan henkilökunnalta on tullut
todella paljon positiivista palautetta
kommenteilla, että miksi tällaista ei
ole aikaisemmin ollut.
Olen jakanut sovelluksen linkin myös
kaikille viranomaisille, jotka ovat
turvallisuuden nimissä asioineet
Keudan yksiköissä. Jokainen
viranomainen on ollut hyvin
hämmästynyt siitä, kuinka hyvin
Keuda on tämän sovelluksen avulla saanut turvallisuusasiat kaikkien ulottuville.
Sovelluksen kautta on jokaisella Keudan alueella liikkuvalla helppo antaa palautetta ja kertoa mahdollisesta
turvallisuus havainnostaan. Näin saamme paljon lisää henkilöitä tarkkailemaan sitä, että ympäristömme on
turvallinen liikkua ja toimia. Olemme Keudassa myös sopineet, että kaikki ”läheltä piti” –tilanteet
ilmoitetaan sovelluksen kautta, jolloin eri paikoissa tapahtuneet tilanteet saadaan talteen yhteen ja samaan
taulukkoon pilvipalveluun.
Henkilöstö myös ohjeistaa uusia opiskelijoita turvakävelyiden yhteydessä antamaan palautteen
havainnoistaan sovelluksen kautta.
Suosittelen erittäin lämpimästi sovelluksen hankkimista ja annan mielelläni lisätietoja siitä miten asiaa on
meillä Keudassa viety eteenpäin.
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