Forvaltning

Drift

Du får utnyttet dine arealer både på
overordnet nivå for hvert bygg og
mer detaljert for hver etasje i bygget.

Du får systematisert alle tilfeldige
hendelser og sikrer at alle planlagte
driftsrelaterte oppgaver blir utført til riktig tid.

Vedlikehold

Tillegg

Du får oversikt over alt planlagt og definert
vedlikeholdsarbeid som også viser behovet for
vedlikeholdsmidler de neste årene.

Med tilleggsmoduler til grunnpakken som
Brann, Renhold og Leieforvaltning
får du et komplett virksomshetssystem.

FDV-dokumentasjon

Tilstand

Du får full oversikt over dine tekniske anlegg med
tilhørende FDV-dokumentasjon der den trengs, slik
at den er lett å finne på aktuell lokasjon og tegning.

Du får redusert ressursomfanget og gjennomført
tilstandsanalysene dine «on site» ihht NS 3424, NS
3451/TFM angitt med tilstands- og konsekvensgrad.
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Stor grunnpakke

Forbedret tidsbruk

Du får en komplett grunnpakke med
funksjoner som dekker de viktigste oppgavene
innen areal, forvaltning, drift og vedlikehold.

Du får en forbedret tidsbruk på alle ressurser du har
tilgjengelig. Du får bedre kvalitet og tid til mer!

God oversikt

Full kontroll

Du får en god oversikt og gode rapporter på alle dine
funksjoner innen forvaltning, drift og vedlikehold
som gir kortere vei til utførelse.

Du får full kontroll på alle elementer som berører
forvaltning, drift og vedlikehold og du får alltid
oppdatert status på løpende oppgaver.

View Facility Management®

Modulbasert

Fremtidens teknologi

I tillegg til standard funksjoner så er vår software
modulbasert, hvilket gjør det enkelt for deg å legge
til flere bruksområder slik at du har alt på en plass.

Vår software bidrar til å gi bygget
intelligens og en hukommelse.

et komplett og intelligent
virksomhetssystem
for bygg og eiendom
forvaltning | drift | vedlikehold

