
Byggservice

Ett effektivt verktyg 
för en framgångsrik 
byggserviceaffär
Byggserviceverksamhet innebär hantering av oräkneliga 
bollar varje dag, och ofta ett ständigt letande efter 
aktuella uppgifter – i pärmar, plastmappar, e-post, sms 
eller på disken i datorn. I många fall finns samma 
information dessutom på flera olika ställen, vilket inte 
gör situationen bättre.

Med NEXT får du ett komplett, molnbaserat affärs- 
och projektverktyg, helt skräddarsytt för byggservice. 
Här finns självklara funktioner som projekt- och 
orderhantering, tidrapportering, fakturering och 
lönehantering, men också mer avancerade verktyg 
för beräkning av ekonomiska nyckeltal, planering, 
dokumenthantering samt kvalitets- och miljöplaner. 
Fördelen med att NEXT samlar all dokumentation på 
ett och samma ställe kan knappast överskattas, och 
givetvis har du full åtkomst från dina mobila enheter. 
Kort sagt, NEXT har det som krävs för att förenkla din 
vardag samt öka marginaler och stödja er tillväxt! 

Våra kunder inom 
byggserviceflödet ink-
luderar en stor mängd 
delbranscher, t ex:
• El/tele/data
• VVS
• Golv, plattsättning
• Rivning/sanering  

och håltagning
• Måleri
• Plåt och smide
• Byggkonsulter
• Industriservice
• Trädgårdsservice
• Glasmästeri

Skräddarsytt för 
byggservice in i 

minsta detalj

Marknadsledande 
system med 19 000 

nöjda användare  

Leverantör med  
över 25 års  

erfarenhet från  
byggservice

Enkelt och 
användarvänligt, 
utan bindningstid

Framtidssäkrad 
lösning med unik 

teknisk bredd, som 
ni kan växa med
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• Projekt- och orderhantering

• Komplett integration med ekonomi och lön

• Mobil tidrapportering inklusive attestfunktioner 
för lön

• Attestering av inkommande leverantörsfakturor

• Kostnader och intäkter

• Kundfakturering

• Foton och dokumentation

• Komplett stöd för KMA/egenkontroller  
(inklusive dokumentmallar)

• Projektbudget och uppföljning i realtid

• Ekonomiska nyckeltalsberäkningar

• ÄTA-hantering

• Resurs- och tidsplanering (Gantt)

• Kundunika prislistor

Funktioner Molntjänst
• Åtkomst från alla typer av enheter

• Mobilåterrapportering innebär, utöver timmar, 
även resor, plock från bil och förråd, användande 
av egen utrustning, dagboksanteckning, foton, 
checklistor och registrering av avvikelser/ÄTA

Tillväxt och  
ökade marginaler
• Projektadministrationen minskar dramatiskt  

– du orkar hålla flera jobb igång

• Mobil återrapportering fångar allt i fält  
– du får med allt till fakturan

• Projektöversikten ger full koll på era projekt  
– Fakturera i tid och identifiera projekt med  
låg marginal

• ÄTA dokumenteras på plats i realtid  
– du får betalt för det jobb du utfört

• Minskad ekonomi- och löneadministration  
– din/er tillväxt begränsas inte av  
långsam administration

Byggservice

Använd de funktioner ni har behov av:

Kontakt

Vi digitaliserar byggsverige
NEXT har över 600 företagskunder med cirka 19 000 dagliga användare. 2019 gick NEXT 

samman med Byggsamverkan och tillsammans är vi den ledande svenska leverantören av 
affärs- och projektsystem till byggsektorn där vi gemensamt har 2 000 kunder med cirka 
40 000 användare. Det gör oss till en stabil och långsiktig partner med unik kunskap om 
branschens förutsättningar och behov. Vi utvecklar, implementerar och sköter support i 
egen regi. För dig som kund innebär det en smidig, trygg installation samt enkla kontakt-

vägar. Samtidigt ger det oss direkt feedback från våra användare. På så vis kan vi 
fortsätta att utveckla lösningar som blir till nytta för hela byggsverige.  
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