EnviDrift
Webbasert driftsstyring

Enkel registrering av henvendelser

Et komplett driftssystem

EnviDrift er et komplett system for registrering og
håndtering av henvendelser vedrørende driften av alle
kommunale tjenesteområder.
Alle henvendelser fra innbyggere og ansatte blir
systematisert og gir kommunen gode forutsetninger for
å prioritere driftsoppgavene optimalt slik at kommunen
kan allokere innsatsen der problemene er størst.

•

•

•

Krever ikke forhåndsinstallert programvare
EnviDrift er tilgjengelig fra enhver datamaskin med
Internett-tilgang
Lett og intuitivt å bruke

•
•
•
•

Integrerer offentlige data
•

Alle henvendelser fra innbyggerne registreres raskt
og enkelt i EnviDrift
EnviDrift inneholder alle relevante henvendelsestyper;
henvendelsestypene kan defineres og oppdateres av
driftsenhetens egne ansatte
Henvendelsestype og adresse velges fra en liste i
EnviDrift for å eliminere risiko for skrivefeil

Integrert kartfunksjon

Webbasert
•
•

•

EnviDrift kan kobles til alle typer offentlige registre
for automatisk oppdatering av grunnlagsdata

•

EnviDrift inneholder en kartmodul som gir grafisk
fremstilling av alle henvendelser
Alle henvendelser registreres systematisk med tilhørende
koordinater på kartet
Kartfunksjonen gir et godt overblikk over eventuelle
konsentrasjoner av like henvendelser, som eksempelvis
oversvømte kjellere
Muliggjør prioritert og målrettet innsats
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EnviDrift
Nettbasert driftsstyring

Anleggsregister

Administrasjonsmodul

•

•

•
•

Anleggsregisteret er tilpasset kommunens behov og
kan inneholde all informasjon som kommunen ønsker
Anleggsregisteret bygges direkte opp i databasen
Muligheter for å legge inn alle relevante dokumenter,
brev, tegninger, PDF-filer o.l., slik at de er tilgjengelige
for alle brukere av systemet

Automatisk utsendelse av vedlikeholdsjobber
•
•
•
•

Man kan sende oppgaver direkte fra EnviDrift til den
eller de samarbeidspartnerne som skal løse oppgaven
Mottakeren hentes fra entreprenørregisteret som kan
inneholde både interne eller eksterne leverandører
Oppgaven kan sendes via e-post, brev, faks eller
anvendes ved bruk av vår EnviMobile App
I EnviDrift kan vedlikeholdsjobber settes opp
med bestemte tidsintervaller, etter bestemte
vannmengder eller etter andre parametere som
kommunen ønsker å bruke

•

•
•

Kommunen utpeker en administrator som selv har
mulighet til å vedlikeholde og oppdatere en rekke
funksjoner i EnviDrift
Administratoren kan opprette og tildele rettigheter til
nye brukere, opprette nye henvendelsestyper, bygge
opp anleggsregisteret osv.
Administrasjonsmodulen har et brukervennlig
grensesnitt
Kommunen kan tilpasse de fleste parameterne i
administrasjonsmodulen etter eget behov

Mulighet for tilpasning til forskjellige formål
•
•

EnviDrift er et svært fleksibelt system
EnviDrift er spesielt utviklet til å håndtere
henvendelser fra innbyggerne og kan brukes til mange
kommunale oppgaver som eksempelvis vann, avløp,
renovasjon, byggesak osv.

Bestill en demonstrasjon nå!
For mer informasjon om EnviDrift se våre nettsider eller
kontakt Ole André Knutli på telefon 411 05 954 eller på epost oak@envidanmomentum.no
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