FAKTABLAD

BYGGNET
SUBSCRIBE
Automatiskt distribution
av rätt information.
Snabb distribution av rätt information är viktigt i alla byggprojekt.
Byggnet Subscribe automatiserar projektets distribution och gör det enkelt att hantera
informationsflödet till kollegor, konsulter och underentrepenörer. etc.
Kort sagt: Byggnet Subscribe håller koll på vad som ska distribueras,
när det ska ske, på vilket sätt och till vem.
Allt på samma ställe.
För ett byggprojekt är flödet av handlingar mycket viktigt –
inte minst vid revideringar. Det är vanligt att kollegor, konsulter och underentreprenörer tillkommer och slutar under
projektets gång. Under vissa skeden distribueras handlingar
till en person som inte har samma behov av handlingarna
under nästa skede. Behovet av handlingar speglar helt
projektets olika skeden och förändringar.
Genom att samla all information kring distributionen av
handlingar i ett enda system, slipper de projektansvariga
lägga onödig tid på beställningar och administration.
Systemet ger en enkel och bekväm överblick, samt kontroll
av ritnings- och dokumetflödet i ett projekt. Sker det en
förändring i behoven kan man smidigt förändra det som
ska distribueras, till vem och när. Det blir också lättare att
hålla koll på vilka distributionskostnader som ska belasta vem
i projektet.

Enkel hantering av
prenumerationer på handlingar.
I Byggnet Subscribe skapas en prenumeration enkelt genom
att ange;
– Mottagare,
– Vilka handlingar som ska distribueras,
– Hur de ska distribueras (digitalt eller som papper)
– och hur snabbt som de ska distribueras vid en uppdatering.
När detta är besvarat och sparat i systemet kommer distributionen ske automatiskt. Uppdateringar görs lika enkelt.
Det finns även en funktion så att prenumeranten smidigt kan
kommunicera önskemål om eventuella justeringar till administratören.

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, till exempel 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

