
Involvera fler och skapa trygghet i alla led.
Ju fler som använder ärendehanteringssystemet desto mer in-
volverade känner sig ofta partnerna. Det är plötsligt kul att ställa 
frågor och se till att andra får rätt svar. Det är dessutom väldigt 
enkelt att bifoga bilder till ärendena, vilket förenklar förståelsen 
för sådant som kan vara svårt att förmedla i tal eller text. 

Byggnet Verify - ärendehantering med app.
Byggnet Verify fungerar för all sorts information. Allt från frågor 
och svar, avvikelserapporter och felanmälan till besiktningsproto-
koll och ÄTA. Du får ett ärendehanteringssystem som i ett linjärt 
flöde låter en eller flera administratörer fördela uppgifter till ett 
obegränsat antal inbjudna deltagare. Testa du också!

Slipp merarbete med  
systematisk ärendehantering.

Nyckeln är enkelhet. Det ska vara enkelt att komma igång och 
enkelt att använda, både för administratörer och användare.  
Automatiserade processer sparar framförallt tid och resurser.  
Med några få klick ska du kunna rapportera direkt från bygg- 
arbetsplatsen. Det hjälper dig att agera konsekvent, hålla tid- 
planer, öka produktiviteten och ha maximal spårbarhet för  
smidig uppföljning. 

Sluta gissa och spara pengar.
Ett vanligt problem är att det är så krångligt att hitta svaren  
att man helt enkelt struntar i att fråga. Att gissa känns enklare.  
Problemet är att det finns en stor risk för att man gissar fel.  
På ett bygge kan det få följder som kostar mångmiljonbelopp. 

Gör inte om samma misstag två gånger.
Ett annat scenario är att bristen på logisk ärendehantering resul- 
terar i bristfällig dokumentation när ett projekt är över. Det inne-
bär att det saknas möjlighet att lära sig av andra projekt. Att göra 
om samma misstag flera gånger är sällan en motivationshöjande 
aktivitet. Satsa därför på att nyttja systemet som en gemensam 
kunskapsbank. 

Tjäna tid och pengar med effektiv ärendehantering. 
Enligt undersökningar kostar bristande kommunikation byggbranschen 40 miljarder – varje år. 

Att då ha ett fungerande ärendehanteringssystem som radikalt kan förbättra  
kommunikationsmöjligheterna är en liten investering i sammanhanget.  

Här är några av anledningarna till varför du tjänar på att få koll på informationsflödet.

FAKTABLAD

BYGGNET  
ÄRENDEHANTERING

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




