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Powerproject Vision 
Ger dig överblick, kontroll och tillgång till dina projekt i Powerproject

Produktblad: Powerproject Vision www.elecosoft.se

Powerproject Vision är utvecklad med input från 
byggbranschen och levererar en unik lösning för 
entreprenörer som har projektplanerare på många 
spridda platser, ibland utan uppkoppling till internet.

Genom att hantera alla projekt från en central plats 
säkerställs att rätt version av projektet arbetas med, 
att filen säkerhetskopieras samt är tillgänglig för 
granskning från vilken plats som helst. 

Genom att tillhandahålla en webbaserad portal 
för hantering av Powerproject tidplaner möjliggör 
Powerproject Vision:

• Allt projektdata  på en plats - ger dig en samlad 
och entydig bild av verkligheten

• Företagsanpassade mallar som skapar standard 
och säkerställer kravuppfyllelse.

• Väl definierade processflöden säkerställer 
spårbarhet i alla led.

• Automatiserade rutiner som minimerar 
arbetskrävande steg.

• Realtidsuppdaterade rapporter utan behov av 
tidskrävande manuella uppdateringar.

“Powerproject Vision gör det möjligt för oss att alltid hålla vår 
data aktuell i våra projekt vilket ger större transparens och 
kontinuitet. Det hjälper oss fokusera på det dagliga arbetet 
och vi undviker långa rapporteringsprocesser. Lösningen ger 
också alla en snabb överblick av projektens status. ” 

Derek O’Neil, planeringschef vid Careys Civil Engineering
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Produktblad: Powerproject Vision www.elecosoft.se

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

Hur fungerar det?
• Vid start av ett nytt projekt använder Powerproject 

Vision någon av företagets  godkända 
projektmallar som finns i systemet.

• Ett antal roller och fält inom projektet kan tilldelas, 
till exempel planerare, chef och granskare.

• Vill du sedan jobba med planen så checkar du 
ut en projektfil eller delar av ett projekt och kan 
då arbeta med planen lokalt i Powerprojet. När 
du sedan är färdig så checkar du enkelt in filen 
i Vision via onlineportalen som du smidigt når 
inifrån Powerproject.

• Meddelanden kan skickas när nyckelåtgärder 
utförs, till exempel vid godkännande av en plan.

• Ett anpassat arbetsflöde hanterar alla steg så 
som exempelvis att generera basprojekt och 
leveransplaner efter godkännande.

• I varje steg sparas kopior av filer för att ge en 
fullständig revisionshistorik.

Implementering
Powerproject Vision är en molntjänst med full service, 
tillgänglig för kunder baserat på förväntade antal 
användare. Elecosofts experter kommer att arbeta 
med dig för att designa ditt anpassade arbetsflöde, 
konfigurera systemet efter dina behov och hjälpa dig 
att lansera processen på dina inledande projekt. 

Vi kan också hjälpa till att anpassa rapporter baserat 
på de nyckeltal som du vill följa.

“När Elecosoft först beskrev Powerproject Vision för oss, in-
såg vi omedelbart potentialen som det hade för att minimera 
komplikationer i våra planeringsprocesser. Vi var glada att 
vara först ut på marknaden att använda Powerproject Vision i 
våra projekt och att arbeta tillsammans med Elecosoft för att 
förfina lösningen.”

Derek O’Neil, planeringschef vid Careys Civil Engineering


