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Innhold

Så enkelt kan det gjøres
Den kjente vitenskapsmannen Albert Einstein har sagt følgende: Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere. Det burde
være en ledestjerne for alle oss som jobber med IT.

Apple blir ofte trukket frem. Det finnes også en rekke gode
eksempler i Norge blant nettbanker og offentlige løsninger,
selv om det fortsatt er en vei å gå.

I stor grad handler IT om standardisering og effektivisering av
arbeidsprosesser, eller med andre ord det å forenkle arbeidsdagen for folk flest. Å finne balansen mellom det å forenkle
oppgavene til det ytterste og fortsatt ha nok funksjonalitet til
alle tenkelige behov, kan være en utfordring. Noen ganger er
det til og med det umuliges kunst.

Norconsult Informasjonssystemer har valgt navnet ISY på
sin merkevare. Det skal symbolisere enkelhet, og det er et
forpliktende løfte. Våre løsninger skal oppleves som enkle
og brukervennlige, og som leverandør skal vi oppleves som
kundeorientert, kunnskapsrik og tilgjengelig.

Ofte er det komplekse og sammensatte problemstillinger som
skal løses, og litt for ofte blir løsningene sterkt preget av dette.
Andre ganger er det store informasjonsmengder som skal
behandles og sammenstilles, og man kan miste den oversikten
man søker å oppnå. Eller det kan simpelthen være manuelle
arbeidsprosesser man ønsker å digitalisere, men man er ikke
villig til å tenke nytt, og ender opp med en fortsatt tungvint
prosess - bare nå uten papir.

Nylig ble våre løsninger og vår kunnskap utfordret i forbindelse
med et vannkraftprosjekt som skulle prosjekteres og bygges
ved hjelp av ny gjennomføringsmodell og BIM-teknologi. En
rekke utfordringer ble løst for å kunne tilfredsstille behovene
i en helintegrert digital bygningsmodell, der alle aktører i
prosjektet legger inn, deler og høster informasjon. Følgende
tilbakemelding kom fra prosjektteamet etter våre bidrag: ISY
made it easier. Joda, vi er på vei.
Les mer om det spennende BIM-prosjektet på side 18.

Alt dette kan føre til IT-løsninger som oppleves som lite egnet
for de som skal bruke dem, og løsninger som ikke alltid bidrar
til økt effektivitet. Ser vi oss tilbake er det ofte enkelhet som
kjennetegner løsningene som slår igjennom og blir populære.
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Kontakt i NoIS: frode.holleland@norconsult.com

Det nye Bossnettet åpner
26. oktober 2015

Aud-Marit K. Eide

Med blikket rettet
mot fremtidens
renovasjonsløsninger!

Vi har tatt en prat med Aud-Marit
K. Eide, som er fagansvarlig for seksjon Marked i BIR Privat AS, for å høre
hvordan de jobber og for å få et bilde av
deres samarbeid med NoIS.
Hva er Bossnettet?
– Bossnettet er et underjordisk rørsystem som skal frakte avfall fra husholdninger og næringskunder i Bergen
sentrum ut til terminaler som ligger i
utkanten av byen. Ved å bygge ut Bossnettet i Bergen sentrum vil en kunne
tilby sentrumsbeboerne og næringslivet
en funksjonell avfallsløsning som gir
mulighet for kildesortering, mindre
forsøpling, færre renovasjonsbiler i
trange sentrumsgater og økt brannsikkerhet ved at spann blir byttet ut med
nedkast på gateplan. Bossnettet vil jo
også minske problemer med lukt og
skadedyr, forklarer Eide.
Dere har benyttet ISY ProAktiv siden
2001. Hvordan bruker dere dette
systemet i arbeidet deres?
– ISY ProAktiv er det kundesystemet
vi bruker for å holde rede på alle våre
husholdningskunder for renovasjon.
Rundt 170.000 boenheter fordelt på
110.000 kundeavtaler er registrert i dette
systemet. I dag har vi registrert nærmere
200.000 spann og containere med
unik ID i ISY Proaktiv, og vi registrerer
antall tømminger av de ulike enhetene.
Vi bruker systemet til å lage ordrer på
innhenting og utsetting av spann og
bestilling av oppdrag til kontrollørene.
Husholdningskundene som skal bruke
bossnettet, får tildelt egne ID-brikker
som registreres på deres kundeavtale i
ISY ProAktiv. Vi bruker altså ISY ProAktiv
til å ha full oversikt over alle kundene
våre og alt utstyret vårt.

Bergen er i ferd med å bli verdens første by med
søppelsug i sentrum. Dette prosjektet er det Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR)
som står for. Med over 170.000 boenheter fordelt på
110.000 kundeavtaler er det viktig med et oversiktlig
kundesystem som holder rede på alle husholdningskunder for renovasjon.

når Bossnettet åpner 26. oktober 2015.
Nettet skal så utvides, og dekke over
10.000 husstander totalt.
Hvordan fakturerer dere kundene
deres i Bossnettet ved hjelp av ISY
ProAktiv?
– Lukeåpninger i bossnettet skal på
lik linje med tømming av restavfallsspann danne grunnlaget for fakturering
av renovasjonsgebyret til den enkelte
kunde. ISY ProAktiv samsnakker med
andre systemer, noe som gjør at antall
tømminger som en husholdningskunde
foretar seg, blir registrert direkte i ISY
ProAktiv. I tillegg får vi avvik innmeldt av
sjåfører inn i systemet, forteller hun.
I åtte av våre eierkommuner fakturerer
vi våre kunder en minimumspris, og så
betaler de et tillegg etter faktisk utførte
tømminger. Vi jobber også med et lignende system for fakturering etter vekt
på storbeholdere og containere.
– Vi skal nå også få registrert i ISY ProAktiv
alle brikker og lukeåpninger som blir gjort
i Bossnettet, slik at vi kan fakturere kundene
på bakgrunn av antall lukeåpninger.

Hvem i BIR er det som bruker
ISY ProAktiv?
– Kundesenteret vårt, backofficekontoret og vår logistikkavdeling er
daglige brukere i BIR Privat. Vi jobber
også med at vår transportør skal kunne
gjøre ruteoptimaliseringer og planlegge
framtidige ruter direkte i ISY ProAktiv.
Dette er et pågående prosjekt.
Hvordan synes du arbeidet med
NoIS fungerer?
– Vi samarbeider godt med NoIS og
mener at vi sammen har lykkes i å
utvikle ISY ProAktiv til et fremtidsrettet
kundesystem med funksjonalitet for
fremtidens renovasjonsløsninger. Dette
har resultert i et godt og funksjonelt
system som gjør arbeidshverdagen vår
enklere.
– Vi opplever NoIS som en leverandør
som virkelig ønsker å imøtekomme
våre behov for ny funksjonalitet og
videreutvikling av dagens system. Vi
har derfor mange tanker og planer for
framtiden som vi også ønsker å ha med
oss NoIS på!

– Rundt 3.000 kunder vil i første omgang
få tatt i bruk den nye avfallsløsningen
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Stig Roar Mandal på Heranoshøe (1.666 moh)
for å sette opp basestasjon for landmåling.
Glittertind i bakgrunnen.

Kommunesamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal består
av kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel.
Kommunene samarbeider nå om en komplett fellesløsning for både ISY WinMap og ISY ProAktiv.

Vi ønsker kompetanseheving og effektivisering av arbeidet innenfor GIS

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Samarbeidet startet som et prøveprosjekt i perioden 2007-10, deretter ble
det opprettet et kompetansehevingsprosjekt fra 2011-13 og så ble dette til et
permanent tiltak fra 2014. I år utvides
samarbeidet til også å omfatte ISY ProAktiv for kommunal forvaltning.
Vi har tatt kontakt med Stig Roar Mandal
som er en av to koordinatorer for regionsamarbeidet. Han er også leder av NoIS
Brukerforum Hedmark/Oppland.

Felles system for GIS og
kommunal forvaltning
i Nord-Gudbrandsdal
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Kan du fortelle litt om GIS-samarbeidet?
– Samarbeidet er styrt av rådmennene
i de respektive kommunene sammen
med fylkeskartsjefen, mens den daglige
driften er ved fagrådet og koordinatorene, i godt samarbeid med Kartverket.
Vi er heldige som har vi har et fantastisk
fylkeskartkontor med Georg Langerak i
spissen, og mange veldig gode kolleger
ved hans side. Uten deres innsats og
kompetanse hadde vi ikke vært i nærheten av der vi er i dag.
– Vi har ni faggrupper og har en dynamisk struktur som gjør at vi kan opprette, endre eller legge ned faggrupper
i tråd med utviklingen. Faggruppene
består av fagpersoner fra alle kommunene og brukes til å ta opp problemstillinger som dukker opp, melde inn
endringsønsker og generell kompetanseutveksling. Etter at dette ble etablert
har vi opplevd at kompetansen i hver
enkelt kommune har økt betraktelig, og

at oppgavene løses mer effektivt. Man
har alltid et nettverk å støtte seg på, og
om man spør om hjelp av noen som
ikke har svar, er det som regel noen
andre som har løsningen. I tillegg har vi
også muligheten til utveksling av arbeid,
så man får utnyttet kompetansen der
den allerede er.
Hvilke mål har dere med samarbeidet?
– Vi ønsker kompetanseheving og effektivisering av arbeidet innenfor GIS, samt
tilrettelegging for at mest mulig informasjon skal kunne hentes ut enklest
mulig av flest mulig.
Godt og positivt samarbeid med NoIS
Stig Roar forteller at han opplever samarbeidet med NoIS som svært godt.
– Vi har en fin struktur der supporthenvendelser stort sett kommer fra oss på
gulvet og man får svar direkte, men der
henvendelsene kan komme fra en av
koordinatorene for å få en mer generell
tilbakemelding dersom saken gjelder
flere. Er det ønsker om videreutvikling
eller forbedringer av programvare eller
system går vi gjennom NoIS Brukerforum Hedmark/Oppland. Gjennom
Brukerforum når vi fram med veldig
mange av de sakene vi melder inn og vi
føler at vi har god innflytelse på videreutvikling av løsningene. Alle ønsker blir
selvsagt ikke innfridd med en gang, men
det er veldig sjelden vi får nei til svar.
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Fortsatt populært
med gjenbruk!
Daglig leder i Envina IKS, Erik Fenstad, går en
spennende høst i møte – med stor ny
gjenvinningsstasjon under utbygging på
Hofstad, og internt i bedriften er konverteringen
til ISY ProAktiv 2015 gjennomført.

Kontakt i NoIS: frode.holleland@norconsult.com

– Dagene går stort sett med til ledelse,
økonomioppfølging, rapportering, samt
å følge opp våre to store utbyggingsprosjekter.
Hva vil du si er fokusområdene for
Envina i disse dager?
– Det er to viktige områder for oss
denne høsten. Vi skal bygge Midt-Norges
beste gjenvinningsstasjoner på Hofstad
og på Støren. De skal utformes slik at
kunden blir begeistret, og heller vil komme til oss enn å dumpe avfall i naturen.
– Det andre området er konverteringen
til ISY ProAktiv 2015. Den kom på plass
nå i sommer, og i går sendte vi ut fakturaene til våre 10.000 kunder helt etter
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planen. De ansatte og NoIS har gjort en
kjempeinnsats for å få til dette.
Hvilke utfordringer ser dere i forhold
til samfunnet og tematikken; renovasjon, gjenbruk og miljø?
– Det virker som om at temaet gjenbruk
fortsatt er populært. Envina har en bruktbutikk i sentrum av Melhus, og den når
stadig nye omsetningsrekorder. Videre
har vi hatt nesten 11% økning på gjenvinningsstasjonene hittil i år, og det på
toppen av 24% vekst i 2014. Men vi kan
ikke hvile av den grunn. Det neste nå blir
å få mer gjenvinning av matavfall. I MidtNorge har vi gått sammen om SESAMprosjektet som utreder dette.
Envina er brukere av ISY ProAktiv
– kan du si noe om hvordan dere
bruker systemet?
– Vi bruker ISY ProAktiv som et forvaltningssystem, eller CRM-system
på engelsk. Alt av kundeoppfølging

skjer gjennom det systemet. Vi sender
«dagens rute» til DTA’er hvor renovatørene kvitterer ut tømminger og avvik
fortløpende. Videre bruker vi ISY ProAktiv
til å fakturere våre kunder hvert kvartal
og halvår. Dette har vi nå gjort for første
gang gjennom en FakturaPrint-avtale
med NETS. Alt tyder på at det har gått
bra.
Til slutt – har du noen kommentarer
til systemet eller samarbeidet med
NoIS?
– Et viktig verktøy for oss er Næringsmodulen. Vi vil gjerne bidra til videreutvikling av denne og har mange tanker
om tilleggsfunksjoner i løsningen.
– Konverteringsprosjektet vårt ble ledet
av en dedikert prosjektleder fra NoIS
som styrte ressursene og aktivitetene.
Dette var nok en suksessfaktor for god
gjennomføring av prosjektet, avslutter
Fenstad.

Vi skal bygge Midt-Norges
beste gjennvinningsstasjoner
på Hofstad og på Støren.

Erik Fenstad

Envina IKS er det interkommunale
renovasjonsselskapet for Klæbu, Melhus
og Midtre Gauldal. Spennet i oppgaver
er stort i et lite selskap, forteller Erik
Fenstad.
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inger og nødvendige dokumenter og
prosedyrer. Med ISY JobTech Go har vi
også mulighet til å registrere og dokumentere feil i anleggene, samt søke opp
historikk på tidligere arbeidsordrer.

Rett vedlikehold til rett tid
For Nord-Norges nest største kraftprodusent er et IKT-system som
gir god oversikt over alle anleggssobjekter og vedlikeholdsoppgaver
alfa og omega. Ved hjelp av ISY JobTech og ISY JobTech Go, kan
SKS Produksjon både administrere og dokumentere vedlikehold på
alle deres kraftanlegg på en effektiv og ressursbesparende måte.

SKS Produksjon er et datterselskap i
SKS-konsernet, og som eier av hele tolv
vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål og
Bodø kommune, er de Nord-Norges
nest største kraftprodusent. I tillegg
har selskapet operatøransvaret for seks
andre vannkraftverk som er eid av
Sjøfossen Energi AS, et annet datterselskap i SKS-konsernet.
– Det meste av ressursene våre går
med til å drifte, vedlikeholde og styre
egne produksjonsanlegg, samt å selge
krafta som vi produserer. Videre har vi
også en driftssentral på Fauske som har
døgnkontinuerlig styring og overvåking
av produksjonsanleggene, forteller
Isaksen.
Med god oversikt i alle ledd
ISY JobTech er et IT-system for forvaltning av drift og vedlikehold av tekniske
anlegg. Arbeidet med innføringen av
systemet i SKS Produksjon ble startet
opp i 2007. Her ble NoIS-konsulent
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- ISY JobTech Go effektiviserer datafangsten vår og gir økt datakvalitet, noe
som har meget stor nytteverdi for oss.
I forbindelse med stoppvedlikehold for
eksempel, hvor flere vedlikeholds-

Tilbakemeldingsknapp på ISY JobTech
og ISYJobTech Go gjør det også enklere
for operatørene å gi tilbakemelding hvis
arbeidsordrespesifikasjoner bør endres,
noe som gjør at vedlikeholdsleder enklere vil kunne fange opp disse tilbakemeldingene for videre behandling.
Spennende pilotprosjekt
– Det er helt klart at overgangen fra
manuelle lister til elektroniske arbeidsordrer med tilstandsregistrering har vært
nyttig for oss for å bruke ressursene våre
så effektivt som mulig. Vi synes også
samarbeidet med NoIS fungerer veldig
bra, både når det gjelder programvaren
og det IT-tekniske samarbeidet. Både
tilbakemeldinger og henvendelser blir
ivaretatt på en god måte, sier Isaksen

fornøyd.
Hva er planene med NoIS i fremtiden?
– Akkurat nå jobber vi i samarbeid med
NoIS med et spennende pilotprosjekt
for å få vårt dokument og tegningsarkiv
integrert i ISY Job Tech. Dette er et
prosjekt som vi vil prioritere fremover.
At vi i nær fremtid kan bruke ISY Job
Tech Go som et oppslagsverk for søk i
dokument og tegningsarkiv, er også et
mål. I tillegg ser vi på muligheten for å
ta i bruk ISY JobTech i forbindelse med
eiendomsregister og kartløsning. Vi vil
derfor fortsette den gode dialogen med
NoIS for tilpassing av brukergrensesnitt
på både ISY JobTech og ISY JobTech Go
til vårt behov, avslutter han.

engasjert for å bistå med å opparbeide
et anleggsregister, gjennomføre RCManalyser og lære opp hele personalet i
bruken av systemet.

– Dette gjør det enkelt for oss å dokumentere tilsyn og vedlikehold, blant
annet ovenfor tilsynsmyndighetene,
forklarer han.

– Det at alle ledd i bedriften ble involvert
i forbindelse med innføringen av
ISY JobTech, var viktig for både eierskap
og videre utvikling av systemet.

Feil i anleggene registreres også
fortløpende av driftssentralen, energioperatører og teknisk personell.

I systemet registreres alle vedlikeholdsobjekter med tekniske data og tilhørende
dokumentasjon i et anleggsregister, noe
som gir god oversikt over virksomhetens
anleggsobjekter og vedlikeholdsoppgaver.
– Dette gjør det også lettere for
nyansatte å bli kjent med anleggene
våre.
Vedlikeholdsoppgaver bestilles direkte
i systemet og arbeidsflyten går fra
bestiller til planlegger og videre til utfører. Slik får man en god oversikt i alle
ledd og det gir også bestiller mulighet
til å følge bestillingen til ferdig kvittert
arbeidsordre.

Svenn Isaksen

Det at alle ledd i bedriften ble involvert i forbindelse
med innføringen av ISY JobTech, var viktig for både
eierskap og videre utvikling av systemet.

Kontakt i NoIS: ottar.brekke@norconsult.com

– Rett vedlikehold til rett tid er viktig i
vår bransje, sier Stasjonsgruppeleder i
SKS Produksjon, Svenn Isaksen.

Med tilstandsregistreringer i ISY JobTech
Go for iPad kan tilstandsdata altså lastes
direkte inn i ISY JobTech-databasen,
noe som gjør dataene for alle vedlikeholdsobjekter øyeblikkelig tilgjengelige.
Mobilløsningen er dermed med på
å forenkle arbeidsordreflyten ved at
operatørene ikke trenger møte opp på
kontoret og hente ut arbeidsordrer på
PC. Kvittering av arbeidsordrer blir utført
på arbeidsstedet og man sparer derfor
mye tid.

oppgaver i kraftverkene skal utføres på
kort tid, unngår vi kø ved stasjons-PCene
da alle operatører har egen iPad for å
kvittere arbeidsordrer, forklarer Isaksen.

– Ved bruk av anleggsregister blir feilregistrering knyttet så nært til feilkilden
som mulig. Systemet registrerer da også
den som er ansvarlig for feilretting.
Dette bidrar til å gi oss et bedre grunnlag for å prioritere og planlegge vedlikeholdet.
On the GO
ISY JobTech Go er en mobilløsning tilpasset bruk ute i anleggene i forbindelse
med utførelse av arbeidsordrer og feilregistreringer. SKS Produksjon begynte
å ta i bruk systemet i april 2015 etter ett
års prøvetid for sju brukere.
– I dag er alle energioperatører og
lærlinger hos oss satt opp med egen
iPad. Ved bruk av iPad får de tilgang til
arbeidsordrer med beskrivelser, tegn-
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Dette gjør at vi har full oversikt over hvilke leietakere som
bor hvor og fra hvilken dato, samt når vedkommende
inngikk leieavtale med Rælingen kommune.

Få tastetrykk gir full oversikt
Kontakt i NoIS: vidar.svendsen@norconsult.com

Som eiendomskonsulent i Rælingen kommune har
Kirsten E. Martinsen en travel hverdag med mange
baller i luften. Da er det avgjørende med et system
som gir henne full oversikt over kommunenes mange
eiendomsobjekter, leietakere og leieinntekter. Hun er
svært godt fornøyd med ISY FDV etter at kommunen
valgte å ta i bruk systemet.

Kirsten E. Martinsen foran en illustrasjon av nytt nærmiljøanlegg i Marikollen idrettspark.

Illustrasjon av nytt nærmiljøanlegg i Marikollen idrettspark.

Rælingen kommune har en bygningsmasse på hele 94 000 BTA fordelt på 43
bygg og et innleid bygg på 2 244 BTA. I
tillegg har de leiligheter i borettslag som
de selv eier. Ved bruk av ISY FDV får
Martinsen full oversikt over hele eiendomsmassen til kommunen og detaljert informasjon på samme sted. Her kan hun
bla i oversikter og derfra enkelt hente
opp detaljer om eiendomsobjekter og
leieinntekter, pluss informasjon om tiltak
og aktiviteter.
– Alle tegninger av byggene som vi
forvalter, er lagt inn i ISY FDV. Dette
inkluderer brann- og etasjeplantegninger,
brannpermer og alle andre avtaler som
er relevante for de ulike byggene. Det
er også lagt inn årshjul på bygningene.
Disse blir skrevet ut til driftsteknikerne,
som så må levere dem tilbake til ajourføring i ISY FDV. Planen er å anskaffe
iPader til driftsteknikerne for ivareta
denne funksjonen på en mer effektiv
måte.
Som ansvarlig for at innbyggerne har tilgang til en lang rekke kommunale tjenester
og velferdsgoder, leier kommunen ut
mange forskjellige typer leieobjekter.
Dette inkluderer leiligheter uten tjeneste,
som for eksempel borettslag og selveier,
og leiligheter med tjeneste, som for
eksempel omsorgsleiligheter.
– I tillegg kommer leieobjekter som
legekontor, frisør- og fotpleie på eldresentre, antenneleie, bilverksted og
lokaler til IKT-avdelinger. Hver leilighet
har sitt eget unike nummer i systemet
og det samme gjelder for kommunens
egne bygg, forklarer hun.
Alle undertegnede kontrakter med
leietakere og all annen informasjon som
måtte gjelde leietakerne, blir lagt inn som
en PDF på den enkeltes leiekontrakt i
ISY FDV.

hvilken dato, samt når vedkommende
inngikk leieavtale med Rælingen kommune.
Bedre utviklet
Kommunen brukte tidligere systemet
TIPS FM.
– Dette fungerte for så vidt greit, men
ISY FDV er utviklet enda bedre. Med ISY
FDV har jeg nemlig mulighet til å lage
flere kontrakter for et leieobjekt, noe som
er veldig nyttig, ettersom det hender vi
har leietakere som deler samme leilighet
for en periode. Før vi tok i bruk det nye
systemet, hadde vi heller ingen oversikt
over tomgangsleiligheter. Det har vi nå.
ISY FDV er også nyttig i arbeidet med
fakturering. Her bruker Martinsen løsningen til å generere fakturagrunnlag for
den måneden som skal faktureres. Deretter sjekker hun grunnlaget og utfører
faktureringen for utvalget.
– Det fine med løsningen, er at nummeringen av leilighetene har de samme
objektnumrene som man finner i Visma.
Hvert leieobjekt har også sitt unike varenummer som består av kontorstrengen
med kontoart, funksjon og objekt som
generes fra ISY FDV til Visma. Det gjør
at jeg enkelt kan sende fakturaloggen
direkte til økonomienheten som laster
opp filen i Visma, hvor selve faktureringen
og kostnadsoppfølgingen skjer.
I tillegg til leie-og faktureringsmodulen
har kommunen kjøpt inn renholdsmodulen, som gjør at renholdsleder vil
kunne planlegge og følge opp renholdet
for bygningsmassen på en effektiv måte.
Modulen skal etter planen være oppe og
gå i begynnelsen av 2016.
– Vi får veldig bra oppfølging av
Norconsult Informasjonssystemer og
ser frem til å ta i bruk den nye modulen,
avslutter Martinsen optimistisk.

– Dette gjør at vi har full oversikt over
hvilke leietakere som bor hvor og fra

12
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Målet med StartBANK er å gjøre det enklere
å være seriøs og vanskeligere å være useriøs

Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

Bygg- og anleggsnæringen har kontinuerlig fokus på å kvalitetssikre sine
innkjøpsprosesser, og ett av fokusområdene er å sikre god kvalitet på de
leverandørene som benyttes. Som
brukerrepresentant er AF Gruppen den
første som har etablert integrasjon mellom ISY ByggOffice og StartBANK for å
bidra til nettopp dette. Vi har intervjuet
Carsten Krøger, Sector Manager i StartBANK, og Ragnar Furru, innkjøpsdirektør
for AF Gruppen, for å gjøre opp status
på prosjektet.

kunde en stor grad av innsyn i hvem de
er og hva vi kan forvente fra dem. Videre
muliggjør AF-modulen i StartBANK deling
av informasjon internt. Det er svært få
som ikke ser verdien av å være med i
StartBANK i dag, sier Furru.

Skille klinten fra hveten
StartBANK er et bransjenettverk i byggog anlegg, forvaltning og drift av eiendom og forsikring. Det ble startet
på grunnlag av et pilotprosjekt kalt
«seriøsitet i byggenæringen» som ble
lansert i 2005 i samarbeid mellom
Byggenæringens Landsforening (BNL)
og Achilles.

AF Gruppen besluttet, etter en grundig
evaluering, å gå for ISY ByggOffice, og i
løpet av 2014 gjorde de en gradvis utrulling av systemet i sine ulike forretningsenheter innen bygg og anlegg.

Bransjenettverket har som mål å være et
troverdig og nyttig verktøy for bransjen
i bekjempelsen av svart arbeid og stiller
derfor mange krav til sine leverandører.
De må blant annet være ajour med
skatter og avgifter, ha oppfylt lovpålagte
krav om rapportering til offentlige
registrere, og ikke være i konkurs- eller
gjeldsforhandlinger.
– Målet med StartBANK er å gjøre det
enklere å være seriøs og vanskeligere å
være useriøs, forklarer Krøger.
Med over 3.000 ansatte i Norge, Sverige,
Storbritannia og Kina, er AF Gruppen
ASA et av Norges største entreprenørog industrikonsern innen eiendom,
bygg, anlegg, offshore og energi- og
miljøteknologi. Som innkjøper har de,
etter at de begynte å ta i bruk sin egen
prekvalifiseringsmodul i StartBANK i
2014, blitt blant de mest aktive norske
brukerne av StartBANK.
– Ved å benytte StartBANK oppnår vi at
våre leverandører og underentreprenører
tilfredsstiller noen minimumskrav, og
vi sikrer at de er villige til å gi oss som

14
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Starten på noe nytt
ISY ByggOffice er et helhetlig prosjektverktøy for entreprenører, husprodusenter
og byggmestre, der hovedprosessene i
løsningen er kalkulasjon, prisforespørsel,
innkjøp og prosjektoppfølging.

– Prosjektene våre blir stadig mer
komplekse i forhold til dokumentasjon
og detaljeringsgrad. Små feil kan ofte få
store konsekvenser, og vi trengte derfor
et bedre verktøy for å håndtere de utfordringene vi sto overfor, forteller Furru.
AF Gruppen benytter seg av underentreprenører og leverandører i prosjektene
sine og er avhengige av å ha gode
samarbeidspartnere med på laget. De
stiller tydelige krav til underleverandører
og har kontrollrutiner som skal sikre at
underleverandørers virksomhet skjer i
tråd med retningslinjene deres. Det er
derfor viktig at hovedprinsippet deres,
om å ha maks to kontraktsledd ved bruk
av underleverandører, etterleves. Før
inngåelse av avtaler er kontrollrutinen at
sentrale dokumenter vedrørende HMS,
lønns- og arbeidsvilkår, skatt- og avgift,
forsikringer osv. sjekkes.
– Det er noe som heter at ”Ingen kjede er
sterkere enn det svakeste leddet”, og dette
er i stor grad sant for våre prosjekter.
Prosjektene er ofte et samspill mellom
ulike aktører, hvor det raskt kan oppstå
problemer dersom en aktør ikke evner å
levere. Nå kan våre kalkulatører allerede
svært tidlig se hvilke leverandører og
underentreprenører som tilfredsstiller
våre krav, og hvilke som ikke gjør det.

Det at vi har denne informasjonen så lett
tilgjengelig – og det at vi raskt kan slå
opp i StartBANK for å finne mer informasjon om vi trenger det - er med på å
redusere risiko i våre kalkyler.
AF Gruppen bruker altså ISY ByggOffice
som et verktøy til å understøtte arbeidet
med å lage en prosjektkalkyle. Verktøyet
inneholder funksjonalitet for å håndtere
egne erfaringsdata, men blir også brukt
til effektivt å hente inn og behandle
eksterne tilbud (ISY AnbudsWeb). Når
anbudet er sikret, blir fokuset på å sørge
for at prosjektet blir styrt mot forventet
kvalitet, pris og tid. Dette hjelper også
kalkylen med, ved å gi dem det datagrunnlaget de trenger for å utarbeide
produksjonsplaner, bestillinger og
kontinuerlig føre kontroll med inntektsog kostnadsutviklingen i prosjektet.

Ingen kjeder er sterkere
enn det svakeste ledd
For et av Norges største entreprenør- og industrikonsern er valg
av gode prosjektverktøy viktig for å sikre seriøse og kvalifiserte
samarbeidspartnere. Med StartBANK integrert i ISY ByggOffice får
AF Gruppen kjapt svar om foretaket tilfredsstiller prekvalifiseringen
de har for sine leverandører, eller ikke.

Ragnar Furru, AF Gruppen, Carsten Krøger, StartBANK og Torstein Fjelldal, NoIS,
er alle godt fornøyde med integrasjonen mellom StartBank og ISY ByggOffice.

Ønsket som ble til virkelighet
AF Gruppen ønsket seg en integrasjon
mellom ISY ByggOffice og StartBANK,
slik at de allerede når de kalkulerte jobben i det ene systemet kunne se status i
det andre, men var ikke sikre på om det
ville la seg gjøre.
- Tidligere erfaringer med IT-bransjen
har ofte vært at det er et eller annet
problem som ikke lar seg løse, og for
å være helt ærlig så hadde vi kanskje
ikke tro på at det vi ønsket oss, skulle la
seg gjennomføre, sier Furru. NoIS og
Achilles (StartBANK) har derimot vist
seg å være svært løsningsorienterte, og
de har levert løsningen vi ønsket oss.
Vi vil derfor berømme de to systemleverandørene for deres evne til å se
potensialet i løsningen vi etterlyste, samt
deres evne til å gjennomføre.
Krøger tror også at flere og flere kommer
til å ville ønske å jobbe i et system som
har sømløs integrasjon med andre systemer.
–Det letter jo jobben til brukerne betraktelig. Målet må derfor være å få flere til å
ta i bruk denne muligheten!
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Mer tid på kjernevirksomhet
- mindre på administrasjon
Det er en glede å feire et stort offentlig IT-prosjekt
som har levert på både tid, kostnad og målsetting

Kontakt i NoIS: geir.scott.janssen@norconsult.com

Foto Høgskolen i Oslo og Akershus: Ivan Brodey/Statsbygg. Foto Jane Hellstrand: Trond Isaksen/Statsbygg

For å kunne tilby gode, kostnadseffektive
og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, er effektiv systemstøtte alfa og
omega. Her oppsummerer vi Statsbyggs
største IKT-prosjekt noensinne, hvor
NoIS har spilt en viktig rolle.
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Nye IKT-løsninger i bruk
Hva har datasystemer og bygninger til
felles? De eldes og må vedlikeholdes.
Statsbygg hadde benyttet seg av regnskapssystemet Oracle helt siden tidlig på
nitti-tallet og prosjektstyringssystemet
Artemis var også modent for en oppgradering. I 2011 begynte derfor det som
skulle bli Statsbyggs største IKT-satsing
noensinne. Prosjektet fikk navnet SPIRIT
og står for Statsbyggs program for Prosjektstyring, Innkjøp, Regnskap, Integrasjon og Timeregistrering.
Drivere bak spirit-programmet
Jane Hellstrand er økonomisjef i Statsbygg og forteller at behovet for endring
var omfattende og utdyper bakgrunnen
for prosjektet:
- Vi manglet innkjøpssystem og ønsket
en utskifting av prosjektstyringsløsning,
herunder også timeregistrering.
I tillegg var det behov for oppgradering
av eksisterende regnskapsløsning, samt
å fjerne Statsbyggspesifikke tilpasninger.
- Ny statlig kontoplan og nye statlige
regnskapsprinsipper forsterket behovet
for å tenke nytt, forteller Hellstrand.
Målsetningen for SPIRIT-prosjektet var
å oppnå bedre sporbarhet og dokumentasjon for Statsbyggs kjerneprosesser, moderne og brukervennlige
standardsystemer, samt optimaliserte

arbeidsprosesser innenfor de ulike
arbeidsområdene. Valget av hvem som
skulle få oppgaven med å implementere
en ny prosjektstyringsløsning, falt etter
nøye vurdering på NoIS.
I august 2013 startet arbeidet med å få
nye løsninger på plass, og i januar i år
ble de nye løsningene tatt i bruk.
Et felles brennende ønske
Innen området prosjektstyring, leverte
NoIS, som underleverandør av EVRY,
standardsystemene ISY Prosjekt Økonomi og ISY Prosjekt Plan.
ISY Prosjekt Økonomi dekker behovet
for kostnads- og kontraktstyring for et
prosjekt eller en portefølje av prosjekter
og er Statsbygg sitt primære system
for prosjektstyring, mens ISY Prosjekt
Plan bidrar til å bryte ned kommunikasjonsbarrierer og dekker behovet for et
brukervennlig planleggingsverktøy. Begge systemene har blitt tett integrert mot
Oracles moduler innenfor Prosjektregnskap og Innkjøp, og sammen hjelper de
Statsbygg med å ha god kostnads- og
fremdriftsstyring i sine prosjekter.

viser at hun er godt fornøyd.
Full fokus ga resultater
- Bred involvering og stort engasjement
fra mange avdelinger, over 35 prosjektog faggruppedeltakere, mange kurstimer
og flere hundre arbeidsmøter, samt en
del tusen arbeidstimer har blitt lagt ned
internt i Statsbygg. Dette har medført
realisering av løsningen helt fra behovsvurdering/kravspesifisering og konkurranse med forhandlinger.
Nye og mer effektive løsninger for regnskap, innkjøp, og prosjektstøtte har økt
kvalitet og nøyaktighet på arbeidet og
resultert i at Statsbygg kan bruke mer tid
på sin kjernevirksomhet – som er å tilby
kostnadseffektive og funksjonelle lokaler
til statlige virksomheter– og mindre på
administrasjon. Dette har bidratt til å
løfte både Statsbyggs virksomhet og
omdømme betydelig.
- Det er derfor en glede å feire et stort
offentlig IT-prosjekt som har levert på
både tid, kostnad og målsetting, avslutter en stolt Jane Hellstrand.

Med et såpass stort og krevende ITprosjekt er det mye som kunne gått galt,
men når kunde og leverandør har et
felles brennende ønske om et vellykket
prosjekt, gir det heldigvis ofte gode resultater. Statsbygg har med det nye systemet fått økt oversikt og kontroll, blant
annet gjennom automatiserte prosesser
for sporing mellom inngåtte avtaler og
betaling. Det er også blitt langt bedre
integrasjon mellom de ulike systemene,
noe som har ført til at kvaliteten på masterdata har økt vesentlig. SPIRIT samler
rett og slett Statsbygg, sier Hellstrand og

Jane Hellstrand

Høgskolen i Oslo og Akershus

Som statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, sitter Statsbygg med et enormt ansvar for å forvalte
offentlig eiendom og gjennomføre byggeprosjekter som skal realisere Stortingets
vedtatte politikk innen statlig bygg- og eiendomssektor. Gjennom IKT-prosjektet
SPIRIT har Statsbygg fått et moderne og brukervennlig standardsystem med bedre
dokumentasjon og sporbarhet.
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Vamma 12 Kraftverk

Ny Energi med BIM
Hafslund Produksjon er i ferd med å bygge et av Norges
største elvekraftverk. Norconsult bistår Hafslund i alle
faser av prosjektet, og har i samarbeid med byggherren
valgt å gå for fullskala BIM for design og utførelse. Dette
for å sikre god kommunikasjon, effektiv prosjektgjennomføring og god kvalitet på et komplisert anlegg med
mange involverte parter.

Foto: Hafslund

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Hafslund Produksjon bygger et av
Norges største elvekraftverk ved Vamma
i Skiptvet kommune. Kraftverket har
navnet Vamma 12 og er en utvidelse av
eksisterende anlegg med en historie som
strekker seg helt tilbake til 1920-tallet.

Øyvind Engelstad

– Anlegget ligger på sørsiden av Glomma
i forlengelsen av en eksisterende dam,
og vil få en slukeevne på hele 500 kubikkmeter i sekundet på et Kaplan-aggregat.
Med en fallhøyde på rundt 28 meter,
gir dette en installert effekt på ca. 125
megawatt. Fra inntaket, som har en
varegrind
på hele 500
kvadratmeter,
går vannet i en
150 meter lang
tunnel med
tverrsnitt på ca.
230 kvadratmeter frem til
kraftstasjonen
som bygges
i en bergsjakt
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med et dyp på ca. 50 meter, forklarer
seksjonsleder Kraftverk i Norconsult,
Øyvind Engelstad.
Da dimensjonene er store, vil spiraltrommen som leder vannet inn i turbinen
bygges i plasstøpt betong, og det
samme vil sugerøret.
– Begge disse elementene har svært
komplisert geometri. Fra sugerøret føres
vannet i en kort avløpstunnel og videre
tilbake til Glomma i en kanal.
BIM- sparer tid og sikrer kvalitet
Norconsult og Hafslund har valgt å
benytte fullskala BIM i prosjektet, en
metode for å digitalisere informasjon
om et byggeprosjekt.
– BIM er meget kraftfullt for prosess og
modellering når det utnyttes til sitt fulle
potensial. I Norconsult er vi opptatt av
å bidra til fleksibilitet, god prosessflyt og
et minimum av byråkrati i prosjektene
vi er involvert i. Vi valgte derfor å gå for

denne strategien for å kunne sikre god
kommunikasjon, effektiv prosjektgjennomføring, godt og entydig arbeidsgrunnlag og god kvalitet på et komplekst
anlegg med mange involverte parter.
BIM-modellen vil fungere som arbeidsgrunnlag for entreprenøren uten
produksjon av tradisjonelle 2D- tegninger.
Norconsult har derfor jobbet tett på NoIS
for å optimalisere arbeidsprosesser gjennom utvikling av tilleggsfunksjonalitet i
BIM-verktøyene.
– En av de viktigste elementene i denne
tilleggsfunksjonaliteten er knytningen
som er etablert mellom Autodesk Revit,
en programvare for bygningskonstruksjon, og ISY G-Prog Beskrivelse, som
brukes til å lage komplette løsninger for
alle typer anbudsbeskrivelser og fagområder, forklarer han.
Hvert enkelt element i modellen kan
knyttes opp mot mengdelisten med
postnummer og NS-kode. Da oppgjørs-

regler på de ulike mengdebærende
postene er forskjellige, har NoIS utviklet
funksjonalitet for å generere forskalingsflater, støpevolum og -lengder som er
automatisk basert på modellens geometri. Det sikrer også at korrekt mengde blir
beregnet direkte fra modellen, noe som
ikke nødvendigvis er tilfelle dersom man
kun bruker standardoppsettet i modelleringsverktøyet.

Når hvert element i modellen er knyttet til en post
i mengdelisten med tilhørende NS-kode, oppnår
man kontraktuelle bindinger mellom modell og
kravene spesifisert i henhold til NS3420

– Ved å knytte Autodesk Revit og ISY
G-prog Beskrivelse sammen, kan man
både generere mengdelister basert på
modellen og knytte eksisterende
mengdelister inn mot modellen. Når
hvert element i modellen er knyttet til
en post i mengdelisten med tilhørende
NS-kode, oppnår man kontraktuelle
bindinger mellom modell og kravene
spesifisert i henhold til NS3420 (eller
Prosesskoden) med underliggende
standarder. I tillegg får man meget god
kontroll på mengde avregning og kostnader, avslutter Engelstad.
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Bedre dataflyt mellom
Revit og PDMS
Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

Illustrasjon fra www.volund.dk

B&W Vølunds engineering-team
3D-prosjekterer prosessanlegg
og har funnet beste verktøy og
arbeidsflyt for BIM-samhandling.

Selskapet B&W Vølund i Danmark
bygger og drifter søppel- og biomasseforbrenningsanlegg som produserer
elektrisk kraft. De har nylig hatt et gjennombrudd på det engelske markedet
ved å få kontrakter på tre ulike anlegg.
Anleggene skal levere totalt 120 MW, og
kontraktene innebærer design, produksjon, bygging, drift og vedlikehold av
anleggene i et antall år.
Anleggene består av bygningsmasse
som inneholder ulike forbrennings- og
prosessanlegg. Vølund har en egen
engineering-avdeling i Danmark som
prosjekterer prosess- og forbrenningsanleggene. Som 3D designverktøy
benyttes AVEVA PDMS. Bygningsskallet
og infrastruktur rundt anlegget prosjekteres av samarbeidspartnere i England.

Dissse benytter i stor grad BIM- verktøy
som Revit.

NoIS benytter sine egenutviklede konverteringsverktøy på oppgaven.

3D-prosjektering av bygg og prosessanlegg foregår parallelt, og for å få et
best mulig, og kollisjonsfritt design er
det viktig at de ulike prosjekteringsmiljøene kan følge hverandres 3Dmodeller tett.

- Avtalen gjør at vi har fått mange
verdifulle innspill til våre nyutviklede
konverteringsprogrammer, og fått testet
dem på varierte komplekse datasett, sier
Bjørn Egil Jenssen, utvikler hos NoIS.

Vølund har derfor inngått avtale med
NoIS om regelmessig konvertering av
BIM- modeller fra Revit til PDMS og
PDMS prosessanlegg til Revit. Resultatet
er at PDMS miljøet får BIM- modellene
fra Revit opp inne i sitt PDMS design
og at Revit brukerne får PDMS design
modellen opp inne i Revit. Ved slik tett
integrasjon kan feil og misforståelser
oppdages tidlig, eller aller helst unngås.

- I tillegg til konvertering mellom PDMS
og Revit har vi også blitt bedt om å konvertere mekaniske del-modeller fra STEP
format til PDMS. Vår løsning produserer
faktisk lettere og bedre PDMS-modeller
enn det AVEVA’s løsning gjør, fortsetter
han.
Konvertering gjøres ukentlig og kommer
til å pågå i minst et år. Datautveksling
skjer via et web-hotell.

Samarbeid med Tekna

Overdrevne dokumentasjonskr av i oljeindustrien

Kurs
10. november
Scandic Stavanger Airport
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Norconsult samarbeider med Tekna om
kurset «Vas på 397 sider» - overdrevne
dokumentasjonskrav i oljeindustrien.
Tittelen tar utgangspunkt i konsernsjef
i IKM gruppen, Ståle Kyllingstad, og
hans uttalelse til Dagens Næringsliv
21.05.2015.
Kurset gir innføring i metoder for å effektivt redusere dokumentasjonsleveranser i oljebransjen. Kurset er rettet mot de
som lager og bruker teknisk dokumentasjon, for eksempel prosjekteringsledere, disiplinledere, disipliningeniører
eller tilsvarende hos operatører, EPC
kontraktører, pakke/skid-leverandører,
komponent/utstyrsleverandører.

Kurset holdes av Tore Wathne, sivilingeniør fra NTNU med mer enn 15 års
erfaring som rådgiver i Norconsult og
forvaltning av teknisk informasjon som
spesialitet. Hans erfaring inkluderer rådgivning for operatører og EPC kontraktører innen DFO/LCI strategi, tverrfaglig
kravhåndtering, arbeidsprosess, verktøyvalg, standardisering og forenklingsprosjekter.
Se tekna.no for mer informasjon om
kurset.
https://www.tekna.no/kurs/overdrevnedokumentasjonskrav-i-oljeindustrien-31579/

ISYnytt 02/15

21

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

BIM OG KONSTRUKSJON

FAKTA:
NoIS leverer FEM-Design i Norge, sørger for at løsningen er tilpasset norske forhold, samt yter tjenester
og holder kurs relatert til løsningen. Denne gangen bringer vi en kundehistorie fra England.

Fit for a King’s Court
Waterman Group chooses Scandinavian quality from StruSoft to
design the concrete elements of Kings Court - the prestigious
new Covent Garden development.

Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Covent Garden is one of the bestloved, most iconic districts in Central
London. Buzzing with the excitement of
opera and theatre land, Covent Garden
is a destination for food lovers and fashionistas alike, and any new development
in the area must pass the sternest tests
in terms of design and quality before
they are accepted.

easy it is to check the results in detail assisted by colour maps, 3D graphs, contour lines, colour palettes and so on.”

One development to pass the rigorous planning approvals is Kings Court,
a new seven story reinforced concrete
structure in the heart of the select area.
The scheme will open up an additional
pedestrian route to transform the existing private courtyard into a new public
area, named Kings Court.

“Due to the large number of load combinations required by Eurocode, StruSoft
FEM-Design has been very useful to
analyse the structure with only selected
load combinations considered in each
analysis run.”

The reinforced concrete structure is
part of an ambitious development with
a mix of new and refurbished buildings
to regenerate the lesser used parts of
the area, establishing new high quality
residential, retail and restaurant space in
Central London.
Design of concrete elements simple
and clear with FEM-Design
The London-based Waterman Group
were appointed as the structural engineers for Kings Court, and used StruSoft
FEM-Design to design the concrete
elements of the project according to
Eurocode 2. According to Massimo
D’Ignazio, Structural Design Engineer
at Waterman Group “Traditional British
Standard codes of practice are now
becoming obsolete, so we are trying
to promote the use of Eurocode on
all of our new projects. That is why we
needed a structural design package we
could rely on, such as StruSoft’s FEMDesign concrete package.” He explained
further how the design of concrete
elements is very simple and clear with
StruSoft FEM-Design.
“We have learned to appreciate how
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For Kings Court, StruSoft FEM-Design
was used to analyse the overall structural behaviour of the building and to
design all the concrete elements - such
as columns, beams, walls and slabs.

A unique, user-friendly working
environment using familiar CAD tools
StruSoft FEM-Design is an advanced
modelling software using finite element
analysis for the design of load-bearing
concrete, steel and timber structures
according to Eurocode. It provides a
unique, user-friendly working environment using familiar CAD tools to make
model creation and structure editing
simple and intuitive. The quick and easy
nature of StruSoft FEM-Design makes it
ideal for all types of construction tasks
from single element design to global
stability analysis of large structures.

important phenomenon caused by the
expansion of London clay, upon which
Covent Garden is built, under certain
conditions.
“With StruSoft FEM-Design, it has been
possible to consider this behaviour because the software has a powerful nonlinear calculation method and allows the
user to set free rotation components.”
For those unfamiliar with StruSoft, the
company has other applications fit for
the building industry.
IMPACT is an advanced software application for designing prefabricated
building elements. It has been specifically developed to handle different types
of prefabricated building elements
and the connections between them.
Users can design an entire building,
create 3D BIM models from which they
can generated shop drawings, assembly
drawings and reports. The information
includes reinforcement, cast-in material,
joints, electrical- and other components
for slabs, hollow core- and form slabs,
walls, sandwich- and double walls and
columns and beams.

2nd order effects analysis required
StruSoft FEM-Design allows users to
utilise combinations of all three of the
above methods of analysis, enabling
them to consider 2nd order effects occasions where a simple analysis is
not considered sufficient to analyse
secondary forces dependent upon initial
results - especially with analyses of large
moments where the stiffness is largely
reduced by cracking.

Load Revit Structure, Tekla or OpenBIM models
Structural models used for StruSoft
FEM-Design calculations can easily be
created in 3D, due to the CAD user
interface of the program or imported
directly from other BIM Software applications - Autodesk Revit Structure and
Tekla Structures. StruSoft has developed
a free StruXML Revit Add-In
that makes the direct data transfer
possible. The program is also OpenBIM
compliant through the IFC file format.

A striking example of this is demonstrated with Kings Court, where uplift, due
to ‘ground heave’ is prevalent. StruSoft
FEM-Design was used to evaluate the

From an article written by Massimo
D’Ignazio, Structural Design Engineer
at Waterman Group & Nicolae Nonu,
Structural Engineer, StruSoft UK.
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VI HJELPER DEG Å SETTE

Kunnskap i system

3.000 kunder
30.000 brukere

Gjennom 28 år har Norconsult Informasjonssystemer AS
(NoIS) levert forretningskritiske løsninger der kundetilfredshet, kvalitet og kunnskap har vært hovedfokus.
180 motiverte medarbeidere bidrar til å sette kunnskap
i system sammen med våre kunder.

NoIS er i dag en ledende leverandør av programvare
innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS/NIS),
eiendomsgebyr, renovasjon og kundeinformasjon for
kommunale virksomheter samt eiendomsforvaltning og
teknisk FDV.
Du finner også markedsledende ISY-løsninger innen
prosjektstyring, digitale anbudsprosesser, kostnadskalkyle
og -analyse, LCC, klimagassutslipp fra byggevirksomhet,
byggeteknisk konstruksjon og BIM.

Les mer på www.isy.no
Telefon: 67 57 15 00 | e-post: post@nois.no

