
Entreprenad

Allt du kan önska  
av ett professionellt 
projekt- och affärssystem
Med NCC som ursprunglig kravställare föddes och 
utvecklades NEXT:s affärslogik hos de rikstäckande 
bolagen. Med detta vill vi ha sagt att vi besitter djup 
kompetens när det gäller att implementera NEXT i er 
verksamhet, men också när det gäller att integrera med 
kringliggande system som ekonomi och lön. På större 
bolag är många delsystem involverade och det är den 
integrerade helheten som skapar ett professionellt 
affärssystem där manuella rutiner fullt ut ersatts av digi-
tala flöden. Det är här NEXT verkar, det vill säga som det 
digitala navet hos professionella entreprenadföretag.

Rent funktionellt erbjuder NEXT det du kan förvänta 
dig av ett branschanpassat produktionsverktyg: projekt, 
budget, ÄTA, prognos, successiv vinstavräkning, KMA, 
dokumenthantering, dagbok, tidrapportering, fakturering, 
integrationsmodul etc. Sedan vårt samgående med 
Byggsamverkan är vi störst i Sverige på system för  
entreprenadsektorn. Idag har vi över 2 000 kunder  
och ca 40 000 dagliga användare.

Skräddarsytt för 
entreprenader 

Enkel 
integration 

med befintliga  
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och minskad  
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Framtidssäkrad 
lösning  

Fem skäl att välja NEXT

Mer än 20 års 
erfarenhet från 
entreprenad-

sektorn
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• Import från kalkylverktygen Bidcon,  
Wikells och MAP

• Löpande integrationer från ekonomisystem

• ÄTA-hantering kopplad till slutlägesprognosen

• Avstämning- och prognosverktyg – stäm  
av timmar på byggdel, etapp eller läge

• Möjlighet att släppa in UE och beställare  
med begränsad behörighet

• Stöd för partneringentreprenader  
– redovisning till beställaren på rätt nivå

Projektekonomi Projektdokumentation, 
KMA och kvalitet
• Malldokument (exempelvis KMA) som medger 

autofyll från projektet 

• Checklistor, dokument och ritningar tillgängliga 
via webb och mobil 

• Versionshantering av dokument för historik och 
full spårbarhet

• Digitalt arbetsplatsbibliotek

• Projektdagbok

• Projektbehörighet 

• Avvikelsehantering och rutiner för fråga/svar 
(pågående utveckling)

Kund hos Byggsamordnaren – dra nytta av NEXT:
• Molnbaserad mobil tidrapportering fullt  

integrerad med lön/bokföring

• Komplett mark-, service- och arbetsorderflöde

Kund hos NEXT – dra nytta av BSO:
• Komplett entreprenadflöde

• Möjlighet att enkelt nyttja enskilda moduler stand-
alone, exempelvis tidplan, inköpsmodul, betalplan

Entreprenad

Integration

Kontakt

Använd de funktioner ni har behov av:

Ekonomi- och  
löneadministration
• Digital tidrapportering för produktionskostnader 

och kompletta löneunderlag

• Attestfunktioner för timmar och leverantörsfakturor

• Aktuella projektprognoser – underlag till  
successiv vinstavräkning              

• Företagsgemensamma kund-, leverantörs-,  
och projektregister
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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.  


