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PlanCon PROJEKT 

 
Ett mångsidigt planeringsprogram som hanterar tidsplanering, 

betalningsplaner, uppföljning, kostnadsavstämning, m.m. 
 
 

 
 

Planering 
När anbudsmatchen är vunnen börjar den verkliga matchen. Det är nu det avgörs om kalkylerna ska 
hålla och tiderna räcka till. Det är mycket som ska samspela, materielleveranser, arbetsstyrka, inköp 
och ekonomi mm. Inte bara när allting flyter utan framför allt när det oförutsedda händer och det gäller 
att fatta kloka beslut om åtgärder. 
 
Det är här PlanCon PROJEKT kan hjälpa dig att spara tid, presentera en överblick och ge dig 
möjlighet att påverka projektets genomförande. 
 

Enkelt att använda 
Du som använder Windows känner direkt igen dig i PlanCon PROJEKT. 
 
Det är du själv som ska bestämma hur du ska arbeta, inte verktygen. I grunden är PlanCon 
PROJEKT baserat på branschens naturliga arbetssätt. Dessutom har du möjligheten att själv ändra 
såväl skärmlayouter som innehåll på de fönster du vill arbeta med.  
 

V.g. vänd 



 
 
 

 
P R O J E K T P L A N E R I N G  F Ö R  V V S - B R A N S C H E N 

 
 

Utnyttja kalkylen 
För att i så hög grad som möjligt dra nytta av det 
som redan är gjort har vi byggt in en länk till vårt 
VVS-kalkylprogram TenWin KALKYL. När du gjort 
din kalkyl i TenWin KALKYL kan du föra över den 
till PlanCon PROJEKT. Då har du fått med alla 
data och kan direkt ägna dig åt själva 
planeringsarbetet. 
 

Resursplanering  
Ett planeringssystem kan inte ta över planeringen. 
Däremot ska det göra det enklare att behålla 
överblicken och ge ett bra beslutsunderlag. I 
PlanCon PROJEKT får du t.ex.,  överskådliga 
grafer på skärmen, besked om hur olika 
planeringsalternativ påverkar beläggning och 
materielleveranser. 
 

Totalbeläggning 
För att få en överblick av hela företagets resurser 
kan man ta in alla pågående projekt till en 
gemensam tidsplan. Med hjälp av denna ser man 
snabbt var eventuella åtgärder behöver sättas in. 
 

Uppföljning 
När det oförutsedda händer är det viktigt att 
snabbt få grepp om konsekvenserna. I PlanCon 
PROJEKT får du direkt i ganttschemat på 
skärmen en tydlig bild av såväl originalmål som 
nuläge och eventuell omplanering. 
 

Kassaflöde 
Lika viktigt som att styra tiden är att styra 
ekonomin. I PlanCon PROJEKT får du 
automatiskt en överskådlig presentation av 
projektets kassaflöde. 
 

Utskrifter 
I PlanCon PROJEKT kan du skriva ut tidsplaner, 
tabeller och diagram på valfria skrivare eller 
plottrar. Med den flexibla rapportgeneratorn har 
du dessutom möjlighet att både ändra befintliga 
och skapa nya rapporter. 
 

Consultec ByggProgram AB 
Consultec ByggProgram AB är Sveriges ledande 
leverantör av programvaror för VVS-Branschen.  
Vi har även VVS-Specifika program gällande 
prishantering, mobil orderhantering med 
fakturering och kundreskontra samt 
projekthanteringsprogrammet SiteCon.  
 
Kontakta oss för vidare information. 
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