Få full kontroll på prosjektet med Interaxo!
Interaxo er et sikkert sted for samhandling og dokumenthåndtering i skyen! Det er enkelt å ta i bruk
- og blir fort en måte å jobbe på. Du lurer kanskje på hvem Interaxo er for?
Alle type prosjekter og bedrifter kan dra store fordeler av Interaxo.

Basis

Bygg og anlegg

Organisasjon og
ledelse

ENKEL SAMHANDLING
med interne og eksterne aktører
DOKUMENTHÅNDTERING MED VERSJONSSTYRING
Laste opp, lese og dele dokumenter
ARBEIDSFLYT
Trinnvis arbeidsflyt sikrer at fremdrift opprettholdes. Enkelt å opprette selv og konfigurere etter
eget behov. Unikt for Interaxo.
TILGANGSSTYRING OG SPORBARHET
Enkelt å styre tilgang til rom og dokumenter. Alt er sporbart.
SAKSHÅNDTERING MED DATOFRIST
og ansvarlig person gjør det enkelt å følge opp oppgaver.
IMPORTER OG EKSPORTER
filer, oppføringer og medlemslister.
TEGNINGSHÅNDTERING MED REVISJON OG HISTORISK ARKIV
samt publisering av arbeidstegninger. Markedets beste!
MULTIIMPORT AV STORE MENGDER
filer og oppføringer med automatisk revisjonshåndtering.
ARKIVERING AV OPPFØRINGER
låser alt innhold og forenkler overføring til arkivsystem
KOPIBESTILLING
Direkte bestiling av tegninger/materiell til ditt kopifirma
VIEWER
med støtte for over 100 filformater, inklusive CAD-filer
ANNOTERING MED GODKJENNING OG PUBLISERINGSMULIGHETER
- markering med tekst og figurer direkte i viewer
- legg til endringsmarkeringer og sjekkbokser
- utskrift med alle markeringer til PDF/TIF
BIM
Integrert viewer for IFC-filer.
ENDRINGER OG AVVIK
Egen prosess for effektiv endrings- og avvikshåndtering
KONTRAKTSHÅNDTERING
med forfallsdato og varsling
STYREROM
Lukket styrerom for sikker og sporbar deling av styredokumenter
LEDELSESROM
som styrker og sikrer compliance og kontroll
EGEN MAL FOR REGISTRERING AV AVVIK OG FORBEDRINGER
Avviksprosessen kan f.eks. benyttes som støtte i en ISO 9001 sertifisert organisasjon
HR-ROM
med streng tilgangskontroll for sensitive dokumenter og ansatteinformasjon
Interaxo ON-SITE
Registrer avvik direkte fra egen mobilapp. Fungerer utenfor dekningsområde.
Interaxo MOBILE
Egen mobilapp som gir tilgang til Interaxo når og hvor du vil
FDV INNSAMLING
Sikre løpende innsamling og kontroll av FDV dokumentasjon , i henhold til krav fra kunde og
myndigheter – gjelder for alle løsninger
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