NY IKT-SOFTWARE LETTER

BYGGERIET

VESTER PLANROOM IKT ER NAVNET PÅ VESTER KOPIS NYE DIGITALE LØSNING, DER GIVER BYGGERIETS PARTER EN FÆLLES IT-PLATFORM. SYSTEMET GØR DET NEMT OG OVERSKUELIGT AT LEVE OP TIL IKT-REGELSÆTTET VIA UDVEKSLING AF FILER, STYRING AF VERSIONSKONTROL, ARKIVERING, PRINTBESTILLING OG AUTOMATISK ADVISERING AF ALLE RELEVANTE PARTER.
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

V

ester Kopi har arbejdet
for
byggeindustrien
siden 1965 og fik for
snart to år siden et
søsterselskab i Tyskland kaldet RT
Reprotechnik. Tilsammen råder selskaberne over 36 filialer og ca. 320
medarbejdere, og de udgør dermed
en af Europas største digitale printvirksomheder for byggetegninger
med kunder blandt nogle af Europas
største bygge- og projektselskaber.
Med lanceringen af Vester Planroom
IKT tager Vester Kopi nu skridtet
videre og tilbyder en meget konkurrencedygtig projekt- og udbudsweb
til byggebranchen, fortæller Lars
Nielsen, der er salgsansvarlig for Vester Planroom IKT.
ET STRØMLINET OG
OVERSKUELIGT VÆRKTØJ

– Vi har i Danmark og Tyskland
set, at der manglede et letanvendeligt IKT-softwaresystem, hvor kunderne ikke behøver at bruge timer og
mange møder på at indkode regler
og brugere og starte projektet op.
Vester Planroom IKT kombinerer
online projektweb/udbudsweb med

online printbestilling af dokumenter
relateret til byggeprocessen. Det er et
strømlinet og overskueligt værktøj,
som kan medvirke til at optimere
forløbet af et projekt ved at øge produktiviteten, og det tilbyder en sikker dokumenthåndtering for alle
parter i byggeprojektet. Lars Nielsen
fortsætter:
– Vester Planroom IKT er skræddersyet til byggeprojekter op til en
byggesum på ca. 750 millioner kr.
Dermed stiler vi i første omgang mod
at sælge vores produkter til alle de
små og mellemstore byggeprojekter
i Danmark og Tyskland. Selvfølgelig
er vi også interesserede i at håndtere
større projekter, men det har ikke været vores primære målsætning, og her
finder man sikkert mere hjælp hos
konkurrenterne på markedet. Vi satser med denne løsning på et prisbilligt alternativ, som de mindre og mellemstore projekter kan have gavn af.

rette og dele dokumenter. Ligeledes
har Vester Planroom IKT implementeret standarder som f.eks BIM
A104, der gør det nemt for bygherren at overholde de gældende IKTbekendtgørelser 118 og 119. Systemets omfattende indbyggede logbog
gør desuden, at enhver hændelse registreres og kan genskabes i tilfælde
af eventuelle tvister.
Derudover sker upload af dokumenter med samtidig indeksering
af op til hundredvis af dokumenter
i en samlet proces. Versioneringen
af dokumenterne sker intuitivt, så
det altid er den gældende version,
der er tilgængelig for alle parter. For
den udførende sikrer systemet samtidig, at det altid er let at skabe sig
et overblik over de ændringer, som
er foretaget på tværs af de projekter
og udbud, der er adgang til. Den udførende modtager også automatisk
direkte besked, hver gang der sker en
ændring.

GEVINSTER FOR ALLE PARTER

HÅNDTERER PROJEKTET FRA

Vester Planroom IKT dokumenthåndtering indeholder en række
funktioner, der gør det nemt at op-

START TIL SLUT

–Vester Planroom IKT kan håndtere
dit projekt fra start til slut og kan

bruges af alle byggeriets parter. Som
bygherre kan du ved at starte projektet i Vester Planroom sikre, at du
altid har fingeren på pulsen i forhold
til fremdriften i projektet. Som rådgiver kan du sikre, at du automatisk
giver advisering om dine ændringer
til alle parter i projektet. Som udførende er du sikker på, at du altid
har adgang til den nyeste tegning.
Samtidig giver løsningen en historik
over alle ændringer i projektet med
en nem oversigt. Vores løsning har
fokus på de vigtige ting for at øge
produktiviteten i en simpel, logisk
struktur, forklarer Thor Kristensen,
der er IT-chef i Vester Kopi.
– Vi rammer balancen godt med en
enkel og prisbillig løsning, der leverer optimale resultater. Vi har lagt
vægt på, at Vester Planroom IKT
skal understøtte de rigtige processer,
uden at det bliver rocket science at
finde rundt i. Systemet letter på den
måde samarbejdet mellem byggeriets parter, og tilbagemeldingerne har
været meget positive, afslutter Lars
Nielsen.

