Udnyt jeres indtastede bygningsdelsdata... igen og igen
Byggeriet benytter sig i stigende grad af digitale værktøjer, herunder digital aflevering, hvor
entreprenører og leverandører indtaster stam- og vedligeholdelsesdata for alle bygningsdele,
bl.a. i bygningens BIM-model, inden overdragelse til bygherre eller dennes repræsentanter.

Digital aflevering giver store fordele for bygherre/driftsherre, fordi overdragelsen af komplette og
detaljerede produktspecifikationer og driftsanbefalinger skaber et fortrinligt grundlag for drift af
ejendommen og sparer tid til behandling af de afleverede data.
Den højere kvalitet af de afleverede data skaber værdi for kunden og sikrer overblik i
afleveringsprocessen.
Der er naturligvis indtastningsarbejde forbundet med en digital aflevering, hvorfor det kan være
en ressourcekrævende opgave for jer som hovedentreprenør, fagentreprenør og/eller leverandør
at levere de ønskede data.
Med Byggeweb Afleveringsdatabase har I mulighed
for at gemme de indtastede bygningsdelsdata fra
én aflevering til den næste. I kan overføre jeres data
direkte til en Byggeweb Digital Aflevering. I kan
også eksportere data som Excel fil, pdf eller print.
I sparer tid og ressourcer, og byg-/driftsherre får
en høj kvalitet data, der kan overføres direkte til et
drifts- og vedligeholdsprogram.
Faktisk vurderer vi, at I kan spare ca. 80% af
indtastningsarbejdet på en aflevering ved at
anvende Byggeweb Afleveringsdatabase.

Byggeweb Afleveringsdatabase giver jer ikke alene økonomiske besparelser men også et samlet
overblik over de bygningsobjekter, I afleverer igen og igen.

Sådan fungerer det
Digital
afleveringssag nr. 1
Gem data fra første
afleveringssag til
afleveringsdatabase
Kopiér specifik bygningsdel
med data og filer til aktuel
afleveringssag

Afleveringsdatabase
Administrator
• Opdatér data
• Tilknyt brugere fra eget
firma eller leverandør
• Opret nye
bygningsdelskort
• Udtræk papir/pdf
rapporter
• Dokumentation for
afleverede data pr. sag
• Fælles overblik over
DV-materiale

Digital
afleveringssag nr. 2

Digital
afleveringssag nr. 3

Digital
afleveringssag nr. X

Gem bygningsdele fra
nye afleveringer og opbyg
en komplet database

Lyder det interessant?
Har du spørgsmål?
Ring til Kim og hans kolleger i
RIB Support - de er klar til at
hjælpe dig i gang!
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