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Forretningsmæssig funktionalitet
Byggesagsbehandlere kan via dette modul håndtere byggesager i et sammenhængende systemunivers.
Modulet sikrer, at sager og dokumenter hentes automatisk fra KOMBIT Byg og Miljø (BoM), og at status på
sagen holdes opdateret samt at dialog til BoM foregår fra GetOrganized. Ved den automatiske oprettelse
sker stedfæstelse mod anført BBR/adresse automatisk, og indlagte sagsgange kan igangsættes. Nabohøring
kan hurtigt igangsættes fra byggesagen og berørte parter importeres automatisk på sagen med nem
journalisering af indgående svar. Ifb. med nabohøringer og evt. gebyrfakturering foregår dette manuelt i de
respektive systemer (men kan integreres til løsningen) for at kunne dels identificere samt fakturere ift.
enten forbrugt tid eller m2. Idet sagen lever i GetOrganized fra start til slut er alle dokumenter og arkiv
forpligtelse indeholdt i løsningen. Herunder giver modulet mulighed for:- Registrering og håndtering af
byggesager- Mulighed for registrering af tid pr. sag (integration til økonomisystem for automatisk
fakturering af registreret tid ved sagsafslutning kan etableres mod separat vederlag)- Håndtering af en
række standard regelsæt, der fungerer som tjeklister for håndtering af de mulige standardforløb.Løsningen vil have behov for GIS-integration etableret mod GetOrganized til stedfæstelse og nabohøring
(vil kunne anvendes på øvrige sagstyper også)- Såfremt Kunden indlægger dokumentskabeloner i
GetOrganized og knytter disse sammen med de givne regelsæt, vil brugergrænsefladen i GetOrganized
kunne udstille relevante skabeloner, der kan oprette dokumenter på byggesagerne ved et klik
Teknologisk opbygning og indhold
Tillægsmodulet udvider funktionaliteten af grundmodulet og afvikles på den samme infrastruktur som
grundmodulet og SharePoint. Forudsætter ikke yderligere krav til infrastrukturen. Kunden har ret til selv at
stå for den løbende vedligeholdelse og opdatering af løsningen, eller Kunden kan tilkøbe
basisvedligeholdelsesydelsen hertil.
Mulighed for udbygning
Der er rig mulighed for at konfigurere modulet (herunder af byggesagstyper/forløb, ansvarlige, stamdata
og statuskoder). Netcompany bistår gerne med assistance og videreudvikling og integration mod ERP og
GIS systemer hos Kunden.
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