
Sikkerhetskort.no er Norges mest brukte system for sikkerhetskort. Kortet håndterer adgang, kompetanse og nøkler. Foto: Trainor
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Sikkerhetskort.no i ny drakt.

Vellykket nylansering av Norges mest brukte system for
sikkerhetskort.
Sikkerhet og brukervennlighet har stått i fokus når Trainor nå har relansert
tjenesten Sikkerhetskort.no. Tjenesten er spesialdesignet for å ivareta bedrifters
håndtering av adgang, kompetanse og nøkler.

- Sikkerhetskort.no har fått et nytt og moderne utrykk, og er bygget for
fremtiden med tanke på brukervennlighet og sikkerhet, forklarer Jørn
Hedlund i Trainor. Mobil- og tabletvennlige sider er selvfølgelig på plass. Nye



Sikkerhetskort.no tilrettelegger for en bedre samhandling med kundes egne
systemer, og tilbyr moderne API-er som gir mulighet for at kunden kan hente
ut data fra systemet for å ivareta egne backuper.

Jørn Johan Hedlund og resten av utviklingsteamet i Trainor har relansert tjenesten
Sikkerhetskort.no. Foto: Trainor AS

Satser utover energibransjen.
Sikkerhetskort.no er per idag Norges mest brukte system for sikkerhetskort,
og benyttes hovedsaklig av norsk Kraft og Nettbransje. - Vi har også kunder
innen Industri, Offshore og Entreprenør, og ser at produktet vårt er svært
aktuelt også for disse, sier Hedlund, som neste år vil satse på å gjøre
systemet mer kjent i disse bransjene.

Er du nysgjerrig på sikkerhetskort.no? Ta gjerne kontakt!

Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som



alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.

Kontaktpersoner

Jørn Johan Hedlund
Nettstedansvarlig 
trainor.no, sikkerhetskort.no
jorn.hedlund@trainor.no
+47 905 60 697
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