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Memmo - den sammanhållande 
länken i alla dina projekt
Memmo är ett molnbaserat projekthanteringsverktyg 
som fungerar som den sammanhållande länken i alla 
dina projekt. Här kan du registrera ÄTA och granska 
filer direkt i din smartphone, läsplatta eller laptop.

Lösningen är utvecklad för att ge bästa möjliga stöd 
för olika sorts projektledare, hantverkare, platschefer 
och arbetsledare i såväl små som stora företag.

Integrerad med Bidcon
Memmo är integrerad med ett urval av andra 
mjukvaror för att förenkla din vardag och effektivisera 
ditt arbete. Integrationen till Bidcon innebär att du kan 
knyta en kalkyl från Bidcon till ett Memmo-projekt där 
du hanterar ÄTA. Kostnaderna från Bidcon visas då i 
Memmo.

Integrerad med Microsoft Office 365 
Vi rekommenderar Offce Online för att få den bästa 
upplevelsen när du vill redigera och spara filer 
automatiskt i Memmo.  

Bjud in externa parter till samarbete i 
Memmo
Genom de flexibla behörighetsinställningarna kan 
du bjuda in dina samarbetspartners att arbeta 
i ett specifikt projekt. Behörighetshantering på 
funktionsnivå gör att du enkelt kan skapa grupper 
som får unik tillgång till de funktioner i systemet de 
tilldelats. 

Din vän i vardagen

https://www.elecosoft.se/
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Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen 
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email 
info@elecosoft.se

Projektdagbok
Här finns en intuitiv dagbok som hanterar noteringar 
med bilder och registrering av arbetsstyrka på 
arbetsplatsen. I dagboken kan man även koppla 
dokument till dagboksbladen.

Avvikelser & ÄTA
Här sammanställs de avvikelser och ÄTA (ändrings- 
& tilläggsarbeten) som dyker upp under arbetets 
gång. Möjlighet finns att koppla dokument och 
bilder till avvikelsen och för Bidcon-användare har 
modulen även en kalkylfunktion. I Memmo finns 
också möjlighet till beslutslogg för snabb hantering av 
ändringar.

Dokumenthantering
I dokumentarkivet har du möjlighet att spara 
alla typer av filer, inklusive mail till och från olika 
kontaktpersoner. Egendefinierade dokumentetiketter 
kan kopplas till filer för att förenkla sökning. 

Här finns också möjlighet att sätta status på 
dokument för att enkelt se vilka dokument som är 
färdigställda eller behöver slutföras.

• Mallar: i Memmo finns också många färdiga 
dokumentmallar som kan användas i projekten.

• Dela filer: filer i Memmo kan enkelt delas med 
externa parter utanför Memmo.

• Microsoft Office 365: du kan använda dig 
av Office Online för att granska, redigera och 
spara filer.

Projektmallar
Skapa nya projekt med hjälp av mallprojekt som 
formar en grund till dina nya projekt och säkerställer 
att inga dokument kommer att saknas under 
projektet. Fördefinierade projektorganisationer gör det 
tydligt vem som gör vad i projektet. Använd färdiga 
mallar i programmet eller skapa enkelt dina egna.

Arbetsorder
I denna modul registrerar man arbetsordrar och fyller 
i uppgifter om vad som ska göras, samt tid och plats 
för när arbetet ska utföras. I modulen sammanställs 
även kostnader som ingår i arbetsordern och man får 
då fram ett fakturaunderlag.

Tidsregistrering
Flexibel tidsregistrering kan göras direkt ute i fält via 
din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Rapportera tid 
på ditt projekt och ta ut en rapport på enklast möjliga 
sätt.

Kund- och leverantörsregister
I Memmo finns ett samlat register för alla kontakter, 
detta säkerställer att du alltid har kontaktinformationen 
tillgänglig när du behöver den som bäst. Du skapar 
enkelt nya roller och företagskategorier som kan 
kopplas till företag eller personer för att effektivisera 
sökfunktionerna. Informationen nås och används 
sedan av alla i programmet och du sparar tid genom 
att bara behöva skriva in uppgifterna en enda gång.

https://www.elecosoft.se/

