
Mark och anläggning

Ett ovärderligt
expertstöd i ditt  
dagliga arbete
På mark- och anläggningsentreprenader handlar 
mycket om att fånga dagen, det vill säga arbetstimmar, 
maskintid, material, utförda mängder samt inte minst 
dokumentation av avvikelser/ÄTA. Med en mångårig 
erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen 
är det exakt det här produktionsflödet som NEXT är 
skräddarsytt för att fånga upp och administrera.

Löpande dagboksanteckningar och mobil rapport-
ering ger dig daglig kontroll på projektet – och du får 
med allt till fakturan. Dramatiskt minskad adminis-
tration bidrar till lägre kostnader men innebär också 
att du orkar du hålla flera jobb igång, det vill säga 
ökade intäkter. NEXT innefattar alla de funktioner du 
kan förvänta dig av ett professionellt projekt- och 
affärsverktyg skräddarsytt för mark- och anläggnings-
branschen, från projekt och order till ÄTA, fakturering 
och produktions ekonomi. Kort sagt, allt som krävs för 
att förenkla din vardag och förbättra dina marginaler!  
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anläggning in i 
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• Komplett byggdagbok för mark 

• Mobil ÄTA-hantering med dokumentation  
i realtid – du får betalt för jobbet

• Uppföljning mot prissatt mängdförteckning  
och kontraktsmängder

• Rapportering mot ramavtal/à-prislista. 

• Dagliga rapporter över framdrift, nedlagda 
resurser och timmar

• Maskinuppföljning via tidrapporten  
(ekonomi per maskinindivid)

• Budget/prognos för större entreprenader

Dagbok, ÄTA och  
projektekonomi

Molntjänst
• Mobil återrapportering

• Åtkomst från alla typer av enheter

• Digitalt signerbara följesedlar

• Tid, maskiner, dagbok, ÄTO:r, checklistor,  
etc. rapporteras direkt från arbetsplatsen

Fakturering
• Mobil återrapportering ger komplett  

faktura dokumentation 

• Godkända dagrapporter och följesedlar  
genererar automatiskt fakturaunderlag

• Timmar och leverantörsfakturor ÄTA-markeras 
redan vid attest – färdigt fakturaunderlag

• Komplett stöd för fakturering av mängd-
relaterade entreprenader
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Kontakt

Använd de funktioner ni har behov av:

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 tillväxt begränsas inte av  
långsam administration

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.  


