Projektbank
Det komplette overblik
over saneringsopgaver

Både nu og i fremtiden er kloaksaneringer en vigtig opgave for
de danske forsyningsselskaber, og det kan til tider være svært at
bevare overblikket over de mange arbejdsopgaver. Det problem
har EnviDan løst med vores ProjektBank. ProjektBank er en
webbaseret software løsning, som kan håndtere alle planlagte
ledningssaneringer, punktreparationer, brøndsaneringer etc. i en
kommune.

Registrering af planlate opgaver

På baggrund af kloaksaneringsplanen er det muligt at registerere
alle planlagte saneringer, såvel store som små, i ProjektBank og
dermed skabe det komplette overblik.
•
•
•

Prioriteringsmodul

Til ProjektBank kan også med fordel anvendes vores prioriteringsmodul. Med prioriteringsmodulet er det ikke blot muligt
at sikre, at alle planlagte opgaver sættes igang, det er samtidig
muligt at foretage en objektiv prioritering ud fra et eller flere
forudbestemte parametre. Prioriteringsmodellen tager hensyn til
følgende parametre:
•
Fysisk tilstand
•
Hydraulisk tilstand
•
Driftstilstand
•
Andre planlagte opgaver
•
Konsekvens ved sammenbrud
•
Anlægsår
Ved registrering af nye saneringsopgaver i ProjektBank tilføjes
status for hver af de anførte parametre, hvilket giver mulighed
for at udskrive en prioriteret liste over kommende opgaver udfra
de registrerede oplysninger. Hvorvidt man i kommunen ønsker at
prioritere udfra alle ovennævnte parametre er op til den enkelte
kommune. Det er også muligt kun at anvende fx den fysiske
tilstand, hvis dette ønskes.
Ved at bruge prioriteringsmodulet til prioritering af saneringsopgaver, sikres en objektiv prioritering, som ikke er baseret på
personlige vurderinger, men i stedet på et forudbestemt dataset.
Dermed er prioriteringsmodulet til ProjektBank også et meget
troværdigt værktøj til fx budgetlægning og lignende.

•
•
•

Sikkerhed for at alle planlagte saneringsopgaver huskes og
igangsættes.
Mulighed for at sortere på område, omfang, opgavetype etc.
Alle medarbejdere har adgang til databasen og alle ser derfor
det samlede billede.
ProjektBank kan med fordel bruges til budgetlægning, idet
kommende saneringsudgifter er registreret i databasen.
Kommunens medarbejdere kan selv oprette, 		
slette og revidere planlagte anlægsopgaver i systemet.
Dynamisk planlægning, som let kan tilpasses 		
ændrede forhold, budgetter etc.

Det får du med vores ProjektBank

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

Vil du vide mere om ProjektBank, eller ønsker du at se en
demonstation? Kontakt Ulrik Højbjerre på 27 15 37 99 eller
uhb@envidan.dk
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