
Case story / Tetris & Rasmus Friis
UDFORDRINGEN
I takt med vores selskaber har haft en øget aktivitet på 
udviklingsprojekter og totalentrepriser, voksede vores  
behov for en nem og overskuelig platform til håndteringen  
og udvekslingen af dokumenter. Vi søgte en projektweb 
løsning, der fokuserede på de basale behov og hvor 
brugerfladen er nem og tilgængelig for UE’ere. Dertil 
søgte vi ligeledes en besparelse i kr./øre samt i tid, ved 
oprettelse og implementering af projekterne.

BEHOV/VISION
Vores krav til en projektweb løsning var, at den skulle 
være brugervenlig. Den skulle være super nem at gå til, 
også for den mindre håndværksmester. Det var ind- 
ledningsvis primært til udveksling af tegninger, og derfor 
ønskede vi ensartethed. Vi ønskede timing, lettere  
administration og sikkerhed for sidst gældende version 
altid var tilgængelig. Sidst, men ikke mindst, ønskede vi, 
at leverandøren løbende udvikler på systemet i henhold 
til markedets lovpligtige krav og vores/brugernes input. 

LØSNINGSVALGET
Vores valg faldt på Vester Planroom, pga sin overskuelighed  
i brugerfladen, at det er brugervenligt og at vi kan styre 
og overskue både de helt små, de mellemstore, men 
også de store projekter. Deres mantra er, at det skal være 
nemt. Det stemmer fint overens med vores ønsker.

Vi får opfyldt de basale krav til en projektweb f.eks.  
versionsstyring, automatisk advisering, log-bog og 
vores samarbejdspartnere i projektet får mulighed for 

selv at printbestille. Altså samme fordele på de mindre 
projekter som ved de store. At det også er nemt at  
implementere, blandt alle brugere i projektsamarbejdet, 
er også væsentlig. Planroom havde den rette timing.
 

OPNÅET VÆRDI
Tidsbesparelse ved implementering af systemet til nye 
projekter/brugere. Vi har opnået ensartet rammer og 
en væsentlig økonomisk besparelse ift. vores tidligere 
erfaringer har tilbudt. 

Vi sparer tid i forhold til det administrative arbejde ved 
udveksling, log-bog, nye versioner, nye brugere til og fra 
etc. Sidst, men ikke mindst, har vi også fået en dygtig 
samarbejdspartner i Vester Planroom, der håndtere alle 
henvendelser professionelt og sikrer en rigtig god sup-
port. Ikke at der er meget brug for det så tit, grundet 
produktets nemhed. Udviklingen sker løbende og med 
professionel tilgang til vores input til brugerflade. F.eks. 
Track – en App til fejl- og mangelregistrering, ks og tilsyn. 
Udviklet på rekordtid af Vester Kopi selv og har bl.a. tilført 
os en bedre planlægning og opfølgning sammen med 
UE’ere. Understøtter både det digitale og de analoge 
roller. Fungerer rigtig godt på tværs af projekterne i de 
forskellige faser.
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