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Snabb och smidig hantering 
Memmo är ett helt molnbaserat projekthanteringspro-
gram som är tillgängligt från dator, surfplatta och tele-
fon. Det är anpassat för byggbranschen och utformat 
för att ge bästa möjliga stöd för projektledare, plats-
chefer och arbetsledare. 

Logga in på personlig startsida för att se och hantera 
dina projekt och ärenden. Med den kraftfulla sökpa-
nelen hittar du snabbt det du söker. Överblicka flera 
projekt samtidigt och granska exempelvis dagböcker 
och rapporterad tid.  

Bjud in externa parter till samarbete 
i Memmo
Skicka med ett klick ut anbudsförfrågningar och 
anmälan om avvikelser. Du meddelas när svar 
inkommer och får en tydlig överblick över all 
kommunikation. Du kan även dela filer och mappar 
med personer som inte har programvaran.

Genom flexibla behörighetsinställningarna kan du  
smidigt samarbeta med dina partners med valda delar 
i Memmo. 

Integration och partnersamarbete
Minska risken för dubbelarbete och säkerställer 
att rätt information finns på rätt plats genom att ge 
andra system tillgång till data från Memmo. Det görs 
exempelvis via Memmos API eller genom redan 
färdiga integrationerna som till exempelvis Bidcon, 
Microsoft Office 365, fakturerings- eller lönesystem. 

Effektiv ÄTA-hantering
I Memmo dokumenterar, registrerar och 
kommunicerar du allt runt dina ÄTA-arbeten. Du kan 
enkelt sköta kommunikationen med beställaren, 
all konversation sparas och kunden registrerar sitt 
godkännande av ÄTA:n direkt i Memmo. Det ger dig 
stor spårbarhet och ökar tydligheten kring ÄTA:n. När 
den ska faktureras kan fakturaunderlag enkelt skapas 
från Memmo.

 

Programvaran för projekthantering och samarbete

I Memmo kan du se dina Bidcon-kalkyler direkt på webben 
(Bidcon behöver inte vara installerad på enheten).
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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

Hantera fakturaunderlag
Överblicka vad som ska faktureras på projekt, 
arbetsorder och ÄTA. Du skapar sedan enkelt ditt 
fakturaunderlag i Memmo utifrån leverantörsfakturor, 
nedlagd tid och registrerade artiklar. Delfakturering 
gör att löpande arbeten kan faktureras vid valfri 
tidpunkt. Memmo håller reda på kvarstående och 
tillkommande poster. 

Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor knutna i Memmo-projekt kan 
enkelt användas som underlag för vidarefakturering. 
De kan importeras från ekonomisystem eller 
registreras manuellt.

Dokumenthantering
I dokumentarkivet har du möjlighet att spara 
alla typer av filer, inklusive mail till och från olika 
kontaktpersoner (50 GB lagringsutrymme ingår). 
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. 

Skicka ut anbudsförfrågningar
Hantera dina förfrågningar med Memmo. Med ett 
klick skickar du ut anbudsförfrågningar till flera 
leverantörer/underentreprenörer, du meddelas när 
svar inkommer och kan enkelt jämföra och markera 
valt anbud. 

Projektmallar
Spara tid med det inbyggda projektmallsbiblioteket 
som formar en grund för dina nya projekt och 
ser till att inga dokument missas. Mallarna med 
en fördefinierad projektorganisation klargöra 
projektansvar, så det blir tydligt vem som gör vad. 
Använd färdiga mallar i programmet eller skapa enkelt 
dina egna.

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. Du kan även skriva ut 
eller spara dagboken som PDF. 

Tidsregistrering
Flexibel tidsregistrering 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.

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.

Aktiviteter
Nu kan Memmos aktiviteter användas i en enkel 
tidplan. Ange ansvarig, håll koll på framdrift och se 
aktiviteterna i en Gantt-vy.

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.

API
Memmo API finns tillgängligt för att ge andra system 
tillgång till data från Memmo. All data hämtas i realtid 
samt ger stor flexibilitet angående vilken data som 
exporteras och hur

Via Memmo tar du ditt projekt till nästa fas utan att tappa 
någon information på vägen.


