EnviProjekt

Med EnviProjekt får du alle projektværktøjer samlet ét
sted, så du altid har det fulde overblik over dit projekt og
mulighed for at dykke ned i den relevante del af projektet
når du vil, og hvor du vil.

Projektstyring
• Overblik over projektstade samt over kommende
opgaver, herunder mulighed for advisering via mail.
• Kan anvendes til at styre et workflow. Når der kvitteres
for, at en opgave er udført/milepæl er nået, kan der
automatisk initieres en ny opgave, påsat en ansvarlig
samt en deadline.
• Kan anvendes som intelligent tjekliste i relation til
bygherres kvalitetsstyring.
• Mulighed for at registrere og udstille forskellige projektinformationer fx projektnavn, økonominummer, kontaktoplysninger, relation til GIS m.v..

Mødereferat

Projekstyring

Koordinering

Drift

Adresse

Tilsyn

Økonomi

Budget

EnviDans portalløsning til
håndtering af projekter

Økonomistyring
• Overblik over rammeaftaler og projekter med tilhørende
entrepriser, aftalesedler og acontoopgørelser.
• Dokumenteret godkendelsesflow på alle dokumenttyper,
så man i et skærmbillede kan om der er opgaver du skal
tage stilling til.
• God sikkerhed for at alt kun faktureres en gang til den i
rammeaftalen eller entreprisen aftalte pris. Ingen fejl
pga. uheldige formler i regneark.

Tilsyn
• On-site tilsynsrapport til smartphone eller tablet
• Kundedefineret opsætning af rapporter både mht.
indhold og layout
• Brug telefonens tale til tekst funktioner direkte i vores
Tilsynsapp. EnviMobile.
• Struktureret opfølgning på anmærkninger fra tidligere
tilsyn på samme projekt.

Budgetmodul
• Bygherreoverblik over fremdrift og økonomi på projekt
niveau samt på tværs af projekter.
• Gennemførelse af budgetrunder: Udmelding om
deadlines via advisering pr. mail, herunder styring i relation til afleverings- og godkendelsesflow.
• Indrapportering af udspecificerede budgetter samt
projektstade.
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Koordineringsplan
• Digital koordineringsplan på tværs af forsyningsarter
• Automatisk konfliktgenerering og advisering, hvis en
interessent opretter et projekt, som skaber konflikt
med andre projekter i tid og geografi.
• Kan håndtere vejfred. Kan håndtere anlægsforbud på
områder som bruges til eksempelvis omkørsel ifm. et
projekt.
• Kan håndtere koordinering af projekter på tværs af
kunder i portalen, så de enkelte ikke skal springe
mellem forskellige skærmbilleder, hvis de eksempelvis
skal koordinere på tværs af flere kommuner.

Mødereferat
• Nem og hurtig oprettelse og distribution af mødereferat
er, men elementer flettet ind fra andre EnviProjekt
moduler.
• Integration med MS-projekt, så tidsplanener kan flettes
ind i mødereferatet.
• Kan håndtere flere projekter i samme møde, men nogle
fællesafsnit og nogle projektspecifikke afsnit.
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• Dermed kan borgerhenvendelser ift. anlægsprojekt
samles i EnviProjekt.
• Mulighed for at flette økonomi fra EnviProjekt (Økonomi)
ind ifm. jobafvikling, sådan at entreprenørens ydelser
dokumenteres og godkendes igennem EnviProjekt
(Økonomi)
• Mulighed for at Driftsprojekter kan påsættes elementer
i anlægsregister, sådan at disse automatisk påsættes job
og henvendelser som påsættes disse objekter.

Advisering af borgere
• Mulighed for advisering af berørte adresser via
SMS-service ved Blue Idea
• Mulighed for styring af anden kommunikation med
borgerne ifm. et projekt
• Mulighed for udsendelse og dokumentation af spørgeskemaer til borgere berørt af et projekt

Kontakt

Vil du vide mere om EnviProjekt, så kontakt
Kasper Rasmussen T. 27 15 01 03 M. kas@envidan.dk
Jens Dyrberg T. 60 11 12 22 M. jdn@envidan.dk eller
Peder Langelund T. 29 45 33 45 M. plp@envidan.dk

• Integration mellem EnviDrift og EnviProjekt, så alle
henvendelser og jobs, kan relateres til et projekt.
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