
Funktioner och fördelar med Byggnet:

Distribution Upphandling Meddelanden

Automatisera utskick  
i digital eller  

utskriven form.

Skicka länkar till utvalt 
material utan att motta-

garna kan nå något annat 
i Byggnet eller se vilka 
andra som fått länken.

Belasta inte e-posten 
med tunga bilagor –  

länka filerna till Byggnets 
inbyggda meddelande-

funktion istället.

Filhantering

Ladda upp och dela filer 
med alla eller valda  
projektdeltagare.

Notifiering Projektnytt

Se allt som händer i  
projektet med  

e-postnotifieringar som 
användaren konfigurerar  

efter behov.

Varje gång användaren 
besöker ett projekt i 

Byggnet ges en samman-
fattning av det senaste 

som hänt.

Arendehantering

Samla alla projektets  
rapporter, uppgifter,  

frågor, svar etc.

Versionskontroll

Verifiera era utskrivna 
handlingar direkt i er 

smartphone med  
QR-koder.

Viewer

Säkerhet Print

Öppna, kommentera och 
skriv ut filer utan att  

behöva ladda ner dem.

Säkerhet är viktigt för oss 
– både för utveckling och 
drift. Byggnet har säker 
applikationsarkitektur 

med ISO-certifierad drift i 
svenskt datacenter.

Beställ utskrifter snabbt 
och enkelt som levereras 

direkt till er.

Flexibelt

Enkelt eller avancerat; 
bestäm hur ni vill  

strukturera ert projekt.

 Appar

Självklart finns byggnet i 
mobilen och surfplattan. 

 Arkiv

Bygg upp ert arkiv med 
filer från avslutade  

projekt eller från ert  
befintliga bestånd.

Byggnet är ett digitalt informationssystem som förenklar byggprocessen och ger kontroll över projektets dokument. 
Byggnet är en komplett tjänst som består av tre delar. Byggnet Access: Grundfunktionen med Lagring & Delning 
som ingår i alla projekt. Byggnet Subscribe: Automatiserad distribution av projektets alla handlingar. Byggnet Verify: 
Ärendehantering med app för kontroll och verifiering av bygghandlingar. Byggnet grundades, ägs och drivs av  
Arkitektkopia. Det innebär förutom en massa erfarenhet också att ni enkelt kan ta del av alla tjänster som Arkitektkopia 
erbjuder, t ex kan ni beställa ritningar via Byggnet som genom Arkitektkopia levereras ut till er på plats.

Telefon: +46 8 50 60 70 00. E-post: support@byggnet.se
Adress: Byggnet, Box 11093, 161 11 Bromma
Besöksadress: Johannesfredsvägen 15, 168 69 Bromma


