EnviProjekt
Overblik over rammeaftaler og projekter
med tilhørende entrepriser, aftalesedler
og acontoopgørelser

EnviProjekt giver forsyningerne et overblik over alle deres
anlægsprojekter. Rammeaftaler med entreprenører oprettes
og kan efterfølgende bruges på tværs af projekter, hvorved
det sikres at de aftalte priser altid anvendes.
Når projektet er oprettet og udbudsdokumenter er uploadet, kan entreprenøren estimere projektet, hvorefter
entreprisegrundlaget godkendes af begge parter.
Det efterfølgende flow, med evt. tillægsaftaler, acontoopgørelser og den afsluttende slutopgørelse, styres gennem
EnviProjekt, så man hele tiden har styr på, hvor i godkendelsesflowet et projekt ligger.
Når projekter er godkendt af projektlederen ved hhv.
forsyningen og entreprenøren, kan bogholderiget overtage
indskrivningen af indkøbsnumre, fakturanumre og efterfølgende forestå betalingen.

Det kan I med Enviprojekt (økonomistyring)
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprette rammeaftaler, med ydelser, mængder og
enhedspriser
Nem import fra Excel, så alle poster ikke skal oprettes
enkeltvis i systemet.
Fuldt rettigheds- og rollesystem.
Uploade diverse dokumenter, både fra forsyning til
entreprenør, men også KS-dokumenter fra entreprenør
til forsyning.
Nem udsending af udvalgte dokumenter pr. mail til evt.
eksterne aktører.
Fuldt overblik over projektøkonomi, inkl. evt.
tillægsaftaler.
Godkendelsesflow, så alle parter ved, om de har
opgaver til håndtering.
Diverse overbliksrapporter, på forsynings- og
ramme-aftaleniveau.

Andre Moduler i EnviProjektfamilien

EnviTilsyn:
Nem dokumentation af tilsyn inkl. distribution til alle implicerede parter. Inkl. app til registrering i marken også uden
internetadgang.
På Tværs:
Modul til sammenkædning af projektbegrebet på tværs af
applikationer i EnviPortal.
Milestone:
Totalt overblik over udvalgte opgaver i projektforløbet.
Få overblik over hvornår opgaven forventes at være udført,
hvornår blev den udført samt hvilke forestående opgaver
skal have fokus.

Andre moduler på vej

Byggemødereferater og integreret tidsplan kan nævnes som
nogen af de kommende moduler til EnviProjekt.
Licenspolitik:
Du kan, uden at betale noget, få lov at afvikle et projekt
i EnviProjekt. Herefter sælges modulet med en begrænset
startinvestering + et abonnement pr. projekt pr. måned.
EnviPortal:
EnviProjekt er en del af EnviPortalen. EnviDans online platform, som giver adgang til en række værktøjer ved hjælp
af brugernavn og password, og uden installation af tunge
programmer. Med EnviPortalen får du adgang til EnviProjekt
både på kontoret og ude i marken, så det altid er muligt at
skabe et opdateret overblik.

Kontakt

Ønsker du en præsentation eller en demoadgang til modulet,
så kontakt Peder Langelund på 29 45 33 45/plp@envidan.dk
eller Jens Dyrberg på 60 11 12 22/jdn@envidan.dk
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