
Projektledning inom 
byggbranschen har  
aldrig varit enklare

Det är få jobb som är så krävande som projektledning av byggprojekt. Som projektledare måste du 
hålla koll på deadlines, budgetåtstramningar och avtalskrav så väl som ha översikt över materialen på 
varje enskild byggarbetsplats. Jobbet innefattar dessutom ständig kontakt med inblandade parter via 
olika kommunikationskanaler. Detta innebär att du måste hålla kontakten med åtskilliga kunder och 
underleverantörer inom olika yrkesområden, för att se till att alla arbetar för samma mål i takt med att 
projektet fortlöper. Utan någon form av projektledning kan det lätt bli kaotiskt att hålla koll på flera olika 
byggprojekt samtidigt, men med Projectplace lösning för byggbranschen kan du på en enda lättanvänd 
plattform enkelt samordna elektriker, rörmokare och andra aktörer i branschen.

Planview Projectplace™ har sedan 1998 hjälpt flera ledande byggföretag världen över att hantera budgetar, 
deadlines och kvalitet. Plattformen erbjuder en mängd olika verktyg som underlättar projektledning av 
byggprojekt vilket gör att du kan maximera företagets produktivitet utan att behöva tumma på kvaliteten.

Håll dig uppkopplad var du än är 
Projectplace lösning för byggbranschen gör det möjligt att få 
tillgång till viktiga projektfiler som bland annat BIM- och CAD-
modeller, ritningar, tekniska specifikationer. Du kan också spara 
den senaste versionen av dessa filer och göra dem tillgängliga 
för alla som är inblandade i ditt projekt. Du kan till och med 
granska och acceptera ritningar i realtid. Allt du behöver är en 
fungerande internetuppkoppling och en dator eller mobil enhet.
Alla dokument sparas till en lättåtkomlig och centraliserad punkt, 
vilket gör att alla deltagare kan ta fram filer på sin kontorsdator 
eller få tillgång till dem direkt på byggsajten via en smartphone 
eller en surfplatta. På så sätt har du alltid uppdaterade resurser 
tillgängliga och kan fatta välgrundade beslut oavsett var du 
befinner dig.

Kommunicera enkelt med ditt team när som helst 
Projectplace hjälper både interna och externa parter att enkelt 
kommunicera och hålla sig uppdaterade hela tiden. Använd 
den inbyggda kommunikationsplattformen för att samordna, 
dela och visa viktiga data i realtid så att alla inblandade kan följa 
byggprojektens utveckling och riktning.
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Planera och driv dina projekt mer effektivt 
Projectplace gör projektledning enklare genom att eliminera 
oordning och osäkerhet från ditt arbetsflöde. Du kan planera 
ditt arbete genom att bryta ner det i mindre uppgifter i ett 
Ganttschema för att på så sätt visualisera de steg som behöver 
tas och inom vilken tidsram detta ska ske. Därefter kan du 
koppla schemat till en Kanban-tavla som låter dig tilldela 
uppgifter till olika teammedlemmar eller underleverantörer 
från olika yrkesområden. På så sätt synliggörs hur varje projekt 
fortskrider, och du kan följa uppgifterna i arbetsflödet där 
du kan se i realtid när de går vidare till nästa steg. Detta 
tydliggör vilka uppgifter som är aktiva, och hjälper dig även att 
identifiera flaskhalsar innan de orsakar förseningar.

Spara tid och maximera lönsamheten 
Större byggprojekt kan kosta ditt företag hundratusentals 
kronor i timmen. Det betyder att förseningar, misstag eller 
andra onödiga bakslag snabbt kan påverka ditt företags 
lönsamhet. Projectplace hjälper dig att förhindra sådana 
bakslag genom att ge en översiktlig bild av pågående 
uppgifter, optimera arbetsflödet, organisera viktig information 
och se till så att dina teammedlemmar enkelt får tillgång till 
projektinformationen. På så sätt blir det lättare att se till att 
alla teammedlemmar är delaktiga och kommunicerar med 
varandra. Det blir även enklare att samordna ditt team såväl 
som externa parter som designers, arkitekter och företag inom 
försörjningssektorn. Då får alla tillgång till den information och 
de resurser som behövs för att fullfölja sina uppgifter inom 
angiven tidsram.

Skydda din projektinformation 
Stora byggföretag har ofta mellan 30 och 40 projekt som 
pågår samtidigt. Skulle information om ett eller flera av dessa 
projekt försvinna kan följderna bli katastrofala, och i värsta 
fall kan företaget förlora miljontals kronor. Projectplace har 
säkerhetskopierings- och supportfunktioner som är specifikt 
utformade för att undvika detta – så att du aldrig behöver 
hantera följderna av att förlora avgörande information.

Är du redo att sätta igång? Prova på Projectplace gratis i 30 dagar  
och se hur effektivt plattformen samordnar olika team och  

underlättar samarbeten.

https://www.projectplace.com/customers/construction/

