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40.765 m2 kontorhus + 19.332 m2 Parkerings kælder
Da A. Enggaard allerede i 2014 prøvede Planroom af
på et par projekter i Aarhus området, så var valget til
Kalvebod Brygge OPP projektet i København heller
ikke så svært. Enggaard finder Planroom nemt og
overskueligt i sin opbygning og i sin brugerflade.
Peter Viskum, Projektleder, udtaler:
”Vi kan hurtigt bygge en mappestruktur op og tildele
rettigheder til brugerne i henhold til deres rolle i projektsamarbejdet.
Vi bruger ikke meget tid på implementeringen blandt nye
brugere, da det er nemt at finde rundt i Planroom. Vi har
i Planroom de ønskede basale funktioner for at få et
fornuftigt projektsamarbejde hurtigt op at køre. Dvs. en
Online tegningshåndtering og udveksling parterne imellem,
med en logbog tilknyttet samt versionsstyring og notifikation
overfor de valgte parter, når ændringer sker.
Vi sparer tid på det administrative plan, da der ikke er
meget vedligehold af dokumentationen og da adviseringerne ved ændringer sker automatisk. Igangsættelsen
foregår også nemt, hvilket gavner alle parter”.
”Det fungerer rigtig godt!”

Som et tillægsprodukt til Planroom benyttede A. Enggaard
også mangelregistreringsværktøjet Planroom Track. Det
er en app der kan installeres på iPhone, iPad og Android
enheder. Med den mobile enhed angives fejl og mangler
i specifikke zoner og præciseres med fotos, beskrivelser
og placering på plantegninger.
Tilsyn, kvalitetssikring, fejl- og mangelregistrering via
Planroom Track sikrer A. Enggaard bedre kvalitet af
dokumentationen, da den færdiggøres umiddelbart efter
registreringen. Det giver igen mindre administrativt arbejde
på kontoret efterfølgende.
OPNÅET VÆRDI
Tidsbesparelse ved implementering af systemet til projektet
og nye brugere. Vi har opnået ensartet struktur og en
væsentlig nemmere administrativ håndtering i projektets
forskellige faser pga. versionsstyring og notifikation.
Der er næsten ingen support henvendelser, hvilket
skyldes systemets intuitive brugerflade.
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