EnviAktiv
Hold styr på aktiverne

EnviDan tilbyder et webbaseret værktøj, der håndterer forsyningernes forskelligartede udfordringer i relation til vandsektor- og
årsregnskabsloven. EnviAktiv dækker både vand- og spildevandsområdet, og den revisionsmæssige kravspecifikation er udarbejdet af PwC.

Synergi med EnviDrift

Hvis forsyningen også benytter EnviDrift, er
fordelen at anlægsregister og driftsregistrering
fra EnviDrift automatisk kan anvendes i EnviAktiv.

Vandsektorloven

I EnviAktiv kan investeringsplanen indarbejdes og løbende
relateres til det efterfølgende investeringsregnskab. Derved
skabes sammenhæng mellem planlagte og faktisk gennemførte
investeringer.
Investeringsregnskabet genereres automatisk i en form, der honorerer revisionsmæssige krav samt kravene fra Forsyningssekretariatet til indrapportering via ForsyningsData-Online.
EnviAktiv kan automatisk hente ledningsregistreringen fra DANDAS og/eller DANVAND, men systemet kan håndtere alle former
for ledningsregistrering. Alle aktiver indarbejdes, også aktiver
der ikke er omfattet af lednings-registreringen. Da alle aktiver
håndteres i EnviAktiv opnås et samlet grundlag for beregning af
fremtidigt prisloft.
EnviAktiv opsummerer alle aktiver efter valgt årstal, og danner dermed et komplet grundlag for benchmarking i henhold til
definitioner fra Forsyningssekretariatet.

GIS

Til brug for dokumentation kan projekter visualiseres i det indbyggede GIS, eller eksporteres med alle oplysninger på enkeltaktiver til et regneark. Yderligere er der mulighed for geografisk
udpegning af elementer til summering af restværdi.

Årsregnskabsloven

EnviAktiv honorerer ligeledes kravene i forhold til årsregnskabsloven bl.a. ved en samlet anlægsnote til brug for ek-sempelvis
årsrapport eller til løbende økonomirapportering.

Igangværende anlægsarbejder

Løbende økonomirapportering gør det nødvendigt at håndtere
anlæg, som endnu ikke er i drift. Dette er også tænkt ind i EnviAktiv, således alle aktiver redigeres løbende frem til ibrugtagningen, og yderligere aktiver føjes til et eksisterende projekt.

Det får du sammen med EnviAktiv

Med EnviAktiv følger EnviPortalen, som er vores platform for
alle softwareløsninger i EnviDan. Det betyder, at du får:
•
Online helpdesk til support på alle vores programmer
•
Online brugermanual.
•
Nyheder og driftsmeddelelser.
•
Sikker hosting og backup af dine data.
•
Mulighed for at deltage i erfa-møder.

Kontakt

Vil du vide mere, eller ønsker du en prøveadgang, så tag kontakt
til Marcus Tranbjerg på 87 22 85 93 eller mat@envidan.dk
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