Omfattande
tidsbesparing
med
Exformatics
Vinster med lösningen:
• Minimerar administrativt rutinarbete
• Ökad översyn och hantering av dokument och manualer
• Enklare uppföljning av handlingar

Exformatics erbjuder standardlösningar inom ramen för ECM (Enterprise Content
Management). Våra lösningar är baserade på Microsoft SharePoint och säkerställer effektiviteten i affärskritiska processer och informationshantering hos
våra kunder. I vår kundlista finns statliga myndigheter, kommuner, tillverkande
företag, tjänsteföretag, förvaltningsbolag, finansbolag, post och telekommunikationsföretag, konsultbolag och intresse/fackliga organisationer.

Dokument och instruktioner som tidigare fyllde
åtskilliga kartonger, hanteras och levereras
idag med Exformatics ECM. BWSC får tidsbesparingar, ökad kvalitet på manualer och full
kontroll av dokumentversioner vid leverans.

En mycket bättre överblick, full kontroll över dokument och tidsvinster i
informationshanteringen. Det är några
av de vinster som Burmeister & Wain
Scandinavian Contractor, BWSC, gjort
vid införandet av Exformatics ECM.
Ingenjörsföretaget, som är totalentreprenör på byggprojekt inom energi
världen över, producerar vid varje
projekt upp emot 10 000 dokument.
De många ritningarna, monteringsdokumenten och drift- och skötselinstruktionerna printades förr, sattes i
pärmar och fraktades i container till
destinationen.
Det var en tidskrävande och dyr
process som nu har ersatts av digitala
verksamhetsprocesser.

”Det var tidigare så gott
som omöjligt att garantera att man hade de
rätta ändringarna på våra
byggarbetsplatser – den
säkerheten har vi idag.”
”Förr sparade vi allt på olika gemensamma enheter, där vi måste söka det
senaste dokumentet utifrån ändringsnummer. En projektmedarbetare hade
som uppgift att samla in alla fysiska
dokument och fik skriva ett följebrev
med komplett innehållförteckning.
Det var en långsam, tidsödande
process. Nu genereras det hela med
ett fåtal steg i systemet, och vi kan
uppfylla kundernas ökade krav om mer
dokumentation,” säger Mikkel Bro, IT
Project Manager hos BWSC.
Utöver tidsbesparingen i hanteringen
av stora mängder information, vinner
ECM-lösningen också i en annan viktig
punkt: Dokumentkontroll.

Exformatics ECM har tagit bort det
ansvar som tidigare låg på medarbetarna, om att vara tvungna att följa
avdelningsspecifika arkiveringsregler.

”Tid är en viktig faktor
när vi skall få bar mark
till att leverera ström
inom 12 månader.”
”Den gamla processen krävde stor datadiciplin hos medarbetarna. Det är nu
mycket enklare att hitta dokumenten
och att hålla koll på ändringarna.
Tidigare var det nästan omöjligt att
garantera att de rätta justeringarna
fanns på våra arbetsplatser – den
säkerheten har vi idag,” säger Mikkel
Bro.
Utöver dessa vinster, så har införandet
av ECM-lösningen flyttat arbetsuppgifter från sekreterarrollen till den
enskilda projektmedarbetaren, det
gäller t ex dokumentarkiveringen.
Sekreterarrollen blir mer eller mindre
överflödig, eftersom arkivering blir
ett naturligt steg i den automatiska
dokumentprocessen.
Även om det inte ursprungligen var
överföringen av data till byggarbetsplatserna, underleverantörer och
entreprenörer som var huvudmålet
med att införa Exformatics ECM så är
det den övergripande funktionen med
lösningen idag.
”Överföring av data – s k transmittals
– är den största administrativa belastningen, och vid valet av Exformatics
ECM fann vi det intressant att den
dels byggde på Microsoft SharePoint
och dels var en öppen lösning. Andra
lösningar vi valde mellan hade mycket
fasta lösningar och tid är en väsentlig faktor när vi skall få bar mark till
att leverera ström inom 12 månader,”
säger Mikkel Bro om valet av
Exformatics ECM.

Fakta om BWSC
Burmeister & Wain Scandinavian
Contractor A/S – BWSC – är ett
danskt ingenjörsföretag som är
världsledande totalentreprenör och
aktör av kraftverksanläggningar och
är långt framme inom utvecklingen
av förnybar energi.
BWSC har inom de senaste tre
decennierna levererat 160 dieselkraftverk i 50 länder.
BWSC har huvudkontor i Allerød i
Danmark.

Om BWSC’s ECM-lösning
BWSC`s Exformatics-lösning har
varit i drift sedan 2005 och har
ungefär 100 användare, varav de 60
vik-tigaste användarna finns bland
företagets ingenjörer.
Företaget sparar all dokumentation
för byggarbetsplatserna i Exformatics ECM, som för närvarande innehåller 16 byggprojekt med upp till
10 000 dokument per projekt.
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