
NEXT Project 
– det digitala affärs- och  
projektstyrningsverktyget

Total kontroll på projekten

Molnbaserat med full mobilitet

Komplett mobil återrapportering

Passar små och stora företag

NEXT Project 



Komplett 
Bredden av kraftfulla funktioner i kombination med djup in-
tegration med ekonomi- och lönesystem skapar ett komplett 
produktionssystem, skräddarsytt för bygg & anläggnings-
entreprenader, mark, maskin, byggservice, installation samt 
alla former av mindre drift- och serviceåtaganden. Kort sagt, 
alla typer av verksamheter inom byggsektorn!

Huvudfunktioner i NEXT Project

• Anbud/avtal

• Projekthantering

• Arbetsorderhantering

• Tid- och resursplanering

• Produktionsbudget och kalkylimport

• Byggdagbok och personalliggare

• Foton och dokument

• Tidrapportering

• Projektekonomi

• ÄTA-hantering

• Uppföljning och prognos

• Kundunika prislistor

• Fakturering

• Projektbehörighet 

och mycket mer!

Vi har modulerna för att stödja din affär

• Integration mot ekonomi och lönesystem

• Ledande dokument och mallhantering
• Elektronisk fakturahantering (leverantör)

• Fakturadistribution (EDI, pdf, print)

• Portal och extern åtkomst

 Full åtkomst från PC/Mac eller mobil

Molnbaserat 
NEXT är helt molnbaserat, vilket ger dig tillgång till dina uppgifter 
från en smartphone, surfplatta eller dator. Den skräddarsydda 
mobila applikationen medger återrapportering direkt från fältet – 
tid, arbetsorder, dagboksnoter med mera. Tack vare ett enkelt och 
användarvänligt gränssnitt kan alla medarbetare nås, oavsett data-
mognad. Uppgifter som registreras i de mobila enheterna utgör 
sedan ett korrekt och kvalitativt underlag för projektuppföljning, 
lön och fakturering. Samtidigt slipper du oroa dig för förlorad data 
eftersom de lagras tryggt i molnet. Med NEXT får du en driftsäker 
lösning som inte är beroende av att du befinner dig på kontoret.

Framtidssäkert
Vår lösning är skapad för att enkelt kunna uppdateras och 
vidareutvecklas utifrån nya behov och ny teknik. Det innebär 
att du inte behöver byta system, även om ditt företag växer 
– systemet växer med dig. Vi ligger också långt framme när 
det gäller integrationer med andra system, vilket gör NEXT 
extra användbart, nu och i framtiden.

Att välja system
Ingen på marknaden har samma 
bredd som NEXT, ge oss en timme 
av din tid för en demo visning  
– det ska vara enkelt att välja rätt!
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Flexibelt 
Verktyget är kraftfullt, men samtidigt flexibelt och fullt ut skal-
bart. NEXT Project passar därför både små och stora företag, 
från dig som har fem–sex anställda upp till våra största kunder 
med miljardomsättning. Du väljer helt enkelt vilka moduler 
och funktioner som är relevanta för just dina behov, och 
betalar därefter. 

Tilläggsmoduler 

Med NEXT DocOnline kan du spara filer och 
e-post direkt till din projektmapp i NEXT. Nu 
även med mallhantering som sparar tid och 
garanterar jämn kvalitet på dokumenten.  

Med NEXT e-Invoice scannas och hanteras 
inkommande leverantörsfakturor digitalt, 
vilket helt plockar bort pappershanteringen.

Med NEXT c-Invoice hanterar du din faktura-
distribution där kund märks upp enligt 
principen papper, PDF eller EDI-faktura. 

Uppskattat
Trots avancerade funktioner är NEXT ett enkelt system att 
implementera. Vi har ingen bindningstid och våra konsulter 
har lång erfarenhet för att anpassa lösningen utifrån verksam-
heten samt att utbilda alla användare oavsett förkunskap. Vi 
sköter support i egen regi och finns tillgängliga via e-post 
och telefon för att hjälpa till vid behov. Idag har NEXT tio-
tusentals nöjda användare över hela byggsverige.

Läs gärna mer om  
våra referenscase på 
next-tech.com/referenser

Fördel NEXT
• Hård satsning på utveckling  

– ett av branschens största  
utvecklingsteam

• Unik branscherfarenhet  
– bakgrund inom bygg  
och entreprenad

• Rutinerade konsulter  
– mer än 600 projekt i 80  
olika delbranscher

Värdeskapande
Våra kunder beskriver främst värdet från NEXT  
inom följande områden:

• Avsevärt förenklad projektadministration

• Realtidsuppföljning och full kontroll på affären

• Bättre ordning och struktur på projekt  
och dokumentation

• Minskad ekonomi- och löneadministration
 
Vilket resulterar i:

• Ökad tillväxt

• Förbättrade marginaler

• Bättre likviditet

• Förbättrad kvalitet
013-470 40 13
info@next-tech.com
www.next-tech.com



Vi digitaliserar byggsverige
Next One Technology har skapat verksamhetssystem  

för byggföretag sedan 1990-talet. Det gör oss till en stabil och  
långsiktig partner med unik kunskap om branschens förutsättningar  

och behov. Med NEXT Project erbjuder vi ett skräddarsytt  
verksamhetssystem där produktionen står i centrum. 

"Vi har fått marknadens bästa verktyg för  
att styra våra stora entreprenader." 

Kaj Leino, Projektchef, Arriba

”De anställda ute på fält har anammat 
detta på ett otroligt sätt med mobil  
tidrapportering, dagbok och foto.” 

Richard Jakobsson, VD, K-Entreprenad Mark AB

Sedan vi började med NEXT har vi dubblat  
omsättningen och samtidigt halverat tiden 

vi tidigare lade på pappersarbete." 
Stefan Engström, delägare, Bygg Om AB

”Med NEXT har vi fått ett verktyg som är  
byggt exakt efter vårt flöde." 

Björn Walström, Projektcontroller, Q-Gruppen

Next One Technology AB
Drottninggatan 14, 582 24 Linköping
info@next-tech.com / www.next-tech.com
013-470 40 13


