Byggnets olika produkter.
Byggnet är en komplett tjänst som består av tre delar: Byggnet Access,
Byggnet Verify och Byggnet Subscribe.

BYGGNET
ACCESS

BYGGNET
SUBSCRIBE

BYGGNET
VERIFY

Byggnet Access är grundprodukten med
Lagring & Delning som ingår i alla projekt.

Automatiserad distribution av projektets
alla handlingar.

Ärendehantering med app för kontroll av
bygghandlingar.

Med denna del får ni en komplett
projektplats som samlar all information på
ett och samma ställe – som finns
tillgängligt via webben eller via vår app.
Oavsett om du är beställare, projektledare,
konsult, entreprenör eller inköpare så vet
du alltid var du hittar och lämnar
information.

Snabb distribution av rätt information är
viktigt i alla byggprojekt. Byggnet
Subscribe förenklar och automatiserar
distributionslistor och gör det enkelt att
hantera informationsflödet till kollegor,
konsulter, underentreprenörer etc.

Gör det enkelt att hålla ordning på
projektets alla förändringar. Med Byggnet
kan du skapa rapporter efter byggets
relevans för att kontrollera och hantera
avvikelser, felrapporter och ärenden. Alla
berörda får tillgång till den senaste
informationen. Rapportering sker via
webbläsare, app för mobil eller surfplatta.

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

BYGGNET PAKET
ACCESS + VERIFY + SUBSCRIBE
Snabb distribution av rätt information är viktigt i alla byggprojekt. Byggnet Subscribe förenklar och
automatiserar distributionslistor och gör det enkelt att hantera informationsflödet till kollegor,
konsulter, underentreprenörer etc.
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Byggnets olika produkter.
Byggnet är en komplett tjänst som består av tre delar: Byggnet Access,
Byggnet Verify och Byggnet Subscribe.

BYGGNET ACCESS
Byggnet Access är grundprodukten med Lagring & Delning som ingår i
alla projekt.
Med denna del får ni en komplett projektplats som samlar all
information på ett och samma ställe – som finns tillgängligt via webben
eller via vår app. Oavsett om du är beställare, projektledare, konsult,
entreprenör eller inköpare så vet du alltid var du hittar och lämnar
information.

BYGGNET PAKET
ACCESS + VERIFY + SUBSCRIBE
Gör det enkelt att hålla ordning på projektets alla förändringar. Med
Byggnet kan du skapa rapporter efter byggets relevans för att
kontrollera och hantera avvikelser, felrapporter och ärenden. Alla
berörda får tillgång till den senaste informationen. Rapportering sker via
webbläsare, app för mobil eller surfplatta.
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BYGGNET SUBSCRIBE

BYGGNET VERIFY

Automatiserad distribution av projektets alla handlingar.

Ärendehantering med app för kontroll av bygghandlingar.

Snabb distribution av rätt information är viktigt i alla byggprojekt.
Byggnet Subscribe förenklar och automatiserar distributionslistor och
gör det enkelt att hantera informationsflödet till kollegor, konsulter,
underentreprenörer etc.

Gör det enkelt att hålla ordning på projektets alla förändringar. Med
Byggnet kan du skapa rapporter efter byggets relevans för att
kontrollera och hantera avvikelser, felrapporter och ärenden. Alla
berörda får tillgång till den senaste informationen. Rapportering sker
via webbläsare, app för mobil eller surfplatta.
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