FAKTABLAD

BYGGNET
VERIFY
Ärendehantering med app
för kontroll av bygghandlingar.
Byggnet Verify gör det enkelt att hålla ordning på projektets alla ärenden, avvikelser och
felrapporter – all registrering sker via webbläsare eller app för mobil eller surfplatta. Med
en QR-kod på en utskriven handling och en smartphone kan ni enkelt och snabbt ta reda
på om det är den senaste versionen av handlingen och vid behov rapportera avvikelser.
Enkel kontroll av handlingar.

Med Byggnet Verify arbetar ni med ett linjärt och tydligt flöde.
En eller flera administratörer fördelar uppgifter och anger
vilka andra som är berörda av informationen. Inrapportering
kan göras av alla inbjudna användare och det finns möjlighet
att bifoga filer från Byggnet eller andra källor. När ett ärende
stängs blir det låst och kan därför inte ändras i efterhand.

När utskrift av en handling beställs från Arkitektkopia märks
den med en unik QR-kod. Med hjälp av smartphone-applikationen som kommunicerar med webbtjänsten kan dokumentet snabbt och enkelt kontrolleras direkt på plats.

Ökad lönsamhet med färre fel.

Snabb avvikelserapportering som
automatiskt knyts till rätt handling.

Det finns många orsaker till att det att det uppstår byggfel.
En är att arbete utförs baserat på felaktiga versioner av
ritningar och annan dokumentation. Felen som kan uppstå
leder ofta till högre kostnader och förseningar. Byggnet
Verify är en världsunik applikation som ger alla i projektet
möjlighet att enkelt och snabbt kontrollera att de har rätt
information.
När samtliga deltagare i ett projekt arbetar efter de senaste
ritningsversionerna minskar risken för byggfel. Det blir enklare
att hålla tidsplaner, spillet minimeras och felaktiga arbetsmoment undviks – vilket kan generera kostnadsbesparingar.

Byggnet Verifys smartphone-app gör det också möjligt att
rapportera avvikelser som knyts till rätt handling. Rapporterna
är enkla att göra och ni kan snabbt
välja avvikelsekategorier samt lägga
till foto och text. I webbtjänsten kan
ni sedan se alla rapporter, historik
och eventuella åtgärder.
Vill ni veta mer och testa Byggnet
Verify? Använd QR-kodläsare i en
smartphone.

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

