EnviPrio
Et planlægningsværktøj der objektivt prioterer
de kommende planlægnigsopgaver

Med EnviPrio er det muligt at skabe overblikket på oplandsniveau
og foretage en uvildig prioritering af de kommende planlægningsopgaver. Samtidig er det let og enkelt af ændre prioriteringsparametrene alt efter fokusområder eller ændringer i forsyningens
budgetter.

Prioriteringsmodellen

Med EnviPrio er det ikke blot muligt at sikre, at alle planlagte opgaver sættes i gang, det er samtidig muligt at foretage en objektiv
prioritering ud fra et eller flere forudbestemte parametre b.la.:
•
Fysisk tilstand
•
Hydraulisk tilstand
•
Driftstilstand
•
Andre planlagte opgaver
•
Konsekvens ved sammenbrud
•
Anlægsår

Udskriv en prioteret liste over

Ved registrering af nye planlægningsopgaver i EnviPrio tilføjes
status for hver af de anførte parametre, hvilket giver mulighed for
at udskrive en prioriteret liste over kommende opgaver udfra de
registrerede oplysninger. Du kan prioritere ud fra alle ovennævnte
parametre men det er også muligt kun at anvende en parameter
fx den fysiske tilstand.
Ved at bruge prioriteringsmodellen til prioritering af planlægningsopgaver sikrer du en objektiv prioritering, som ikke er baseret på personlige vurderinger, men i stedet på et forudbestemt
dataset. Dermed er EnviPrio også et meget troværdigt værktøj til
fx budgetlægning og lignende.

Det får du med EnviPrio
•
Overblik over kommende planlægningsopgaver.
•
Mulighed for løbende prioritering og ændring af
fokusområder.
•
Planlægning på oplands- eller deloplandsniveau.
•
Mulighed for at ajourførte DanDas-data
indgår i mængdefastlæggelserne samt
danner grundlag for oplandsinddelingen.
•
Mulighed for at arbejde med egne tabeller.

Med EnviPrio følger EnviPortalen

EnviPortalen vores platform for alle softwareløsninger i EnviDan.
Her får du:
•
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 om EnviPrio, eller ønsker du at se en demonstation.
Kontakt Ulrik Højbjerre på 87 22 55 46 eller uhb@envidan.dk
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