EnviDrift
Webbaseret driftsstyring til forsyninger

EnviDrift™ er et komplet system til registrering og håndtering af
henvendelser vedrørende driften på forsyninger.
En systematisering af alle henvendelser fra såvel borgere som
medarbejdere, giver forsyningen optimale muligheder for at
prioritere de mange driftsrelaterede opgaver og samtidig sætte
hurtigt og målrettet ind på de steder, hvor problemerne er størst.
EnviDrift™ er et fleksibelt system, som kan bruges til håndtering
af henvendelser vedrørende el, affald, varmeforbrug etc.

Webbaseret adgang:
•
•
•

Systemet kræver ikke præinstalleret software
EnviDrift™ kan tilgås fra enhver online computer
Et brugervenligt system

Enkel registrering af henvendelser

Alle henvendelser fra borgere registreres hurtigt og enkelt i
EnviDrift™, hvilket hjælper til en prioriteret og målrettet indsats
mod driftsforstyrrelse. Systemet indeholder alle relevante henvendelsestyper, som kan defineres og opdateres af forsyningens
medarbejdere. Henvendelsestype og adresse vælges fra liste i
EnviDrift™, og dermed elimineres risikoen for tastefejl.

Integreret kortfunktion

EnviDrift™ indeholder et kort-modul, som giver en grafisk
fremstilling af borgerhenvendelser. Alle henvendelser registreres
systematisk med tilhørende koordinater på kortet. Kortfunktionen giver et brugbart overblik over eventuelle koncentrationer af
enslydende henvendelser fx oversvømmede kældre, manglende
vand eller varme.
Alle adresser i kommunen opdateres automatisk en gang i døgnet
direkte fra kommunens ejendoms- og miljødatabase. Det samme
gælder oplysninger om husejere etc.
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Anlægskartotek

Anlægskartoteket opbygges direkte i databasen, hvor felter kan
tilføjes og tilpasses efter ønske. Forsyningens medarbejdere kan
tilknytte alle relevante dokumenter, breve, tegninger, PDF-filer
mv., så de er tilgængelige for alle brugere af systemet.

Automatisk udsendelse af vedligeholdelsesjob

Det er muligt at sende en opgave direkte fra EnviDrift™ til den eller de samarbejdspartnere, som skal afhjælpe problemet. Modtageren hentes let og enkelt fra entreprenørkartoteket og kan være
såvel eksterne som interne leverandører. Opgaven kan sendes via
e-mail eller printes og sendes pr. brev eller fax.
EnviDrift™ kan sættes op til at gentage det samme vedligeholdelsesjob flere gange med bestemte tidsintervaller eller efter
bestemte vandmængder eller lign.

Administrationsmodul:
•
•
•
•

Forsyningen udpeger en administrator, som selv har
mulighed for at vedligeholde og opdatere en række
funktioner i EnviDrift™.
Administratoren kan oprette og tildele rettigheder
til nye brugere, oprette nye henvendelsestyper, opbygge anlægskartoteket etc.
Administrationsmodulet har en brugervenlig grænseflade, som ikke kræver kodekendskab.
Med administrationsmodulet får forsyningen et
meget åbent system, idet stort set alle parametre
kan tilpasses af administratoren.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om EnviDrift™ eller nogle af vores andre
produkter eller ydelser, kontakt Michael Vaisgaard Thorslund på
93 83 47 03 eller på mvt@envidan.dk
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