Noen fordeler ved å velge iBinder
1.		 Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper.
2.		 Lett å beregne kostnadene.
3.		 Fungerer i eksisterende IT- miljøer og 				
		 krever kun en vanlig nettleser.
4.		 Skapt av mennesker, ikke av teknologi.
5.		 Gratis support for alle i prosjektet.
6.		 Minimal opplæringstid.
7.		 Deling, lagring og oppdatering
		 med et tastetrykk.
8. Sparer tid og penger.

Last ned en gratis demonstrasjon på www.ibinder.no, eller
kontakt oss, så kommer vi inom og viser deg.
Vegard Sørensen, 672 09 335, vegard.sorensen@ibinder.no
Ståle Haram, 672 04 504, stale.haram@ibinder.no
Tommy Åby, 356 97 007, tommy.aby@ibinder.no
Oddvar Birkelund, 569 99 021, oddvar.birkelund@ibinder.no

Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
E-mail: info@ibinder.no
sentralbord: 672 09 336
support: 672 09 337

Kan du bla i en ringperm, da
du kan bruke iBinder
I begynnelsen var ringpermen. Dette utmerkede, praktiske verktøy
for innsamling av fakta, instrukser, planer, tegninger, kostnader og
mer. Et uunnværlig hjelpemiddel i alle typer prosjekter. Ringpermen
var den totale sannhet og norm for alle involverte.
Så kom den digitale revolusjonen og alt ble forandret. Nå var det
plutselig mulig å ha alle fakta og retningslinjer på datamaskinen.
Nå kunne prosjekter styres og overvåkes via internett og e-post.
Man slapp tidkrevende papirhåndtering og man utformet nye og
spennende måter for faktainnsamling og sortering. Problemet var
at man samtidig kastet barnet ut med badevannet.
Det ble formet nye strukturer og mappesystem som førte til at
mange syntes det var vanskelig å finne det de leter etter.
Det hadde vært så enkelt med ringpermen.
Bygger på enkelthet
iBinder har beholdt ringpermens struktur og mappesystem.
Systemet løfter bokstavelig talt ringpermen inn i den digitale
verden. Like enkelt å bruke, men med tusen nye muligheter.
iBinder er designet av folk fra byggebransjen, ettersom det er her
vi finner de mest komplekse prosjektene. iBinder gjør dem nesten
barnslig enkle.

Alle forstår, alle finner
Det første du møter når du åpner en perm er et register. Med klare,
logiske tekster får du en raskt oversikt over ringpermens innhold
og kan enkelt finne det du søker. Et smart, selvforklarende system
som man har benyttet i over hundre år.
Og hvorfor endre det? iBinder bygger på det samme enkle
velprøvde system. Et register med klare, logiske tekster. Klikk på
fanen og du vil finne det du søker.
For å gjøre det ekstra enkelt, har vi utviklet maler for ulike bransjer.
Når du setter opp et prosjekt trenger du ikke dvele ved hvordan det
er organisert eller hvilke felt du vil bruke. Alt er utarbeidet i maler
som er blitt testet i praktisk bruk over lang tid, av mange brukere.
Enkel matematikk
Kroner og øre er faktorer som kan komplisere ting for de fleste.
Men ikke for iBinder og dets brukere. For å beregne kostnadene
ved å benytte iBinder benytter du enkle og entydige fakta. iBinder
Byggeprosjekt er basert på prosjektets totalbudsjett, iBinder
Forvaltning på antall forvaltede kvadratmeter og iBinder Innkjøp
på antall kontrakter du gjør. Aldri noen tvil eller bekymringer om
ekstra kostnader etterpå.

Alle har alltid riktig informasjon
”Jeg ble ikke informert!” Sannsynligvis den vanligste forklaringen
når ting går galt i et prosjekt. Informasjonen er ikke kommet
gjennom, kommet for sent, misforstått, den forsømmes av mottakeren
osv. Menneskelige feil kalles det som regel, og det er nettopp fordi
mennesker er menneskelige at du skal benytte iBinder.
Med en - 1-enkel tast laster du opp informasjonen under den eller
de faner den hører hjemme. Hvis du senere trenger å endre eller
oppdatere informasjonen, holder det med et tastetrykk også her.
Informasjonen endres samtidig på alle nødvendige steder. For
sikkerhets skyld kan du informere alle berørte om endringen med en
e- post, med link til den oppdaterte informasjonen. Og fordi du vet
at folk er menneskelige har du også muligheten til å kontrollere
hvem som klikker på lenken.
Ingen opplæring, ingen forkunnskaper
iBinder krever ingen datakunnskap. Selv de som knapt har brukt
en datamaskin forstår intuitivt hvordan en bruker systemet. For å
komme i gang er det nok å se den seks minutter korte introduksjonsvideoen som er tilgjengelig på www.ibinder.no. For de som
fortsatt ønsker å ha en personlig introduksjon er kunnskapsrike og
engasjerte personer på iBinder- support forberedt på å hjelpe deg
uten ekstra kostnad.
Ingen kostbar tid må settes av til kurs og opplæring og ingen
penger må brukes til ekstra datautstyr. En internett- tilkobling er
alt du trenger. Sist men ikke minst; Support er gratis og tilgjengelig
for alle i prosjektet, ikke bare prosjektlederen.

iBinder Byggeprosjekt
Byggenæringens mest brukervennlige systemer for dokumenthåndtering. Logikk og fremgangsmåter følger den samme enkle
og praktiske struktur som en vanlig ringperm. Forskjellen er at
all informasjon kan oppdateres og formidles i løpet av sekunder.
Alle har alltid tilgang til den rette informasjon samtidig. Og
med en enkel sjekkliste kan du sikre at alle berørte har mottatt
informasjonen.
For byggebransjen, av byggebransjen
iBinder er utviklet i nært samarbeid med representanter for byggebransjen. Systemet har alle funksjoner for å håndtere de største og
mest komplekse byggeprosjekter. Samtidig er det så enkelt at det
er perfekt også for de minste prosjektene. Kostnaden styres av
prosjektets budsjett, ikke av antall brukere eller hvor mange filer
som lastes opp. Det gjør det enkelt å beregne og det gjør det
tilgjengelig for alle.
I dag benyttes iBinder byggprosjekt av over 120 000 unike brukere
i Skandinavia og antallet øker stadig
Automatisk oppdatering
Informasjon som legges inn i iBinder sorteres og oppdateres raskt
og enkelt i riktig fane. For eksempel blir metadata automatisk
oppdatert ved opplasting av CAD-filer.
Enkel, pålitelig varsling
Når nye dokumenter blir lagt til, legges informasjon om dette på
oppslagstavlen i iBinder. Berørte brukere vil motta en e- post om
endringen og hvor den kan lastes ned i sin helhet.
Innebygd Viewer
Tegninger og andre dokumenter kan vises og skrives ut via en
innebygd viewer som håndterer over 250 ulike filformater.

Ti grunner til å velge iBinder Byggeprosjekt
1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper
2. Lett å kostnadsberegne, prisen er basert på prosjektets
		budsjett.
3. Fungerer i eksisterende IT-miljøer og krever kun en
		vanlig nettleser.
4. Utviklet for byggebransjen, av byggebransjen.
5. Innebygd viewer.
6. Klargjort for BIM (Building Information Model)
7. Gratis support for alle i prosjektet
8. Sjekkliste for hvem som skal gjøre hva og når
9. Minimal opplæringstid
10.		Deling, lagring og oppdatering med ett tastetrykk.

iBinder Forespørsel
Alle som bruker iBinder Forespørsel kan spørre flere, få sikrere svar
og dermed gjøre bedre innkjøp. Systemet er bygd på ringpermens
lett forståelig fanestruktur i kombinasjon med den digitale teknologiens muligheter for deling og oppdatering.
Enklere å spørre
iBinder Forespørsel betyr at du ikke behøver å la tid, penger eller jobb
begrense antall forespørsler. Systemet gjør det like enkelt å spørre
hundre personer som å spørre en. Det samme anbudsunderlaget
distribueres digitalt til samtlige mottakere. Hvis (eller snarere når) nye
dokumenter er lagt til, kompletteres alle underlag med ett tastetrykk.
Lettere å svare
Mottakerne, dvs de som skal regne på- og utføre arbeidet, kan stille
spørsmål under hele anbudsperioden. Alle spørsmål og svar blir
publisert slik at de blir tilgjengelige for alle mottakere. Spørsmålsstillerne er anonyme. Slik kan man bedre sikre at alle anbudsgivere
oppfatter dokumentasjonen riktig og får med seg alle detaljer.
Konfidensialite
Bare innkjøperen kan se dialog og anbud som blir gitt inn. Anbudsgiverne kan kun se sine egne anbud, men ingen andres. De kan
heller ikke se hvilke andre anbudsgivere som er med i prosessen.
iBinder betyr ett hundre prosent konfidensialitet, samtidig som det
gjør all nødvendig informasjon tilgjengelig for alle anbudsgivere.

Ti grunner til å velge iBinder Forespørsel
1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper.
2. Sparer tid, penger og papir.
3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun
		en vanlig nettleser.
4. Automatisk oppdatering av ny informasjon.
5. Skapt av mennesker, ikke av teknologi.
6. 100% konfidensialitet.
7. Gratis support for alle brukere.
8. Minimal opplæringstid.
9. Deling, lagring og oppdatering med ett tastetrykk.
10. Kompatibel med iBinder Byggeprosjekt og iBinder Forvaltning

iBinder Forvaltning
Et system som gjør eiendomsforvaltning og annen administrasjon
enklere, sikrere og mer effektiv. Systemet gir alle involverte tilgang
på all nødvendig informasjon på ett og samme sted. I stedet for
hundrevis av ringpermer med anvisninger, avtaler, adresser,
tegninger og så videre, er alt samlet på nettet. Og alle kan finne
aktuell informasjon like lett som i en vanlig ringperm.
For enklere administrasjon
iBinder Forvaltning har den samme visuelle og strukturelle utformingen som en tradisjonell forvaltningsperm. All informasjon
sorteres under faner med tekst som gjør det enkelt å orientere seg.
Fordi alle ikke trenger å ha tilgang til alt, disponeres informasjon etter
myndighet og ansvar. Dette gir en trygg og effektiv administrasjon.
Oversiktlighet som forenkler
Den innebygde vieweren gjør det enkelt å vise eller å skrive ut
tegninger og andre dokumenter. Det gjør det også enkelt å invitere
arkitekter, entreprenører eller håndverkere ved ombygging eller
renovering.
Smart varsling
Ved å legge inn varsel-datoer for løpende kontrakter, service og
vedlikehold, holder iBinder Forvaltning styr på når det er tid for
tiltak av ulike slag. Systemet vil automatisk sende ut en e- post når
det nærmer seg tidspunkt for at en leieavtale må fornyes eller
avsluttes, når tilsyn må gjennomføres, når utstyr må skiftes eller
vedlikeholdes osv. Hvis den ansvarlige ikke svare, går e-posten
videre til nærmeste leder.
Lett å kostnadsberegne
Kostnaden for iBinder Forvaltning er basert på det totale areal som
forvaltes. Det gjør systemet enkelt å kostnadsberegne og gjør at
man ikke behøver å begrense antall brukere.

Ti grunner til å velge iBinder Forvaltning
1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper.
2. Lett å kostnadsberegne. Baserer seg på totalt
		forvaltet areal.
3. Forenkler og effektiviserer eiendomsforvaltningen.
4. Sparer tid, penger og papir.
5. Fungerer i eksisterende IT-miljøer og krever
		kun en vanlig nettleser.
6. Skapt av mennesker, ikke av teknologi.
7. Gratis support for alle brukere.
8. Automatisk varsling av planlagte tiltak.
9. Minimal opplæringstid.
10. Deling, lagring og oppdatering med et tastetrykk.

Menneskelig grunn til å velge
iBinder
Bak all teknologi og alle digitaliserte funksjoner, bak alle de nuller
og ettall, byte, ram og grensesnitt er det, tross alt, mennesker.
Mennesker hvis engasjement og kunnskap avgjør hvordan all denne
teknologien fungerer. Derfor kan det være greit å vite hvem som
står bak iBinder.
Vi er et selskap som vokser og utvikler seg i et hurtig tempo. Inntil
nylig het vi Pärmen AB, men en ekspansjon på tvers av landegrensene har ført til at vi har tatt det mer internasjonalt klingende
iBinder. Selskapet har sin sjel og sine røtter i byggebransjen hvor vi
har opplevd behovet for effektiv prosjektstyring. Alle funksjoner i
iBinder skyldes mangler og problemer har vi sett i andre prosjekthåndteringssystemer og vår erfaring har gitt oss muligheten til å
løse dem.
I byggebransjen finner vi komplekse prosjekter som også er
vanskelige å styre. Et system som fungerer her kan også tilpasses
alle andre prosjekter.
Vår leveregel er enkelhet. Det er så mye som kompliserer tilværelsen,
så vi har gjort det til vår livsoppgave å forenkle ting. DET kan være
ganske vanskelig. Hvor vanskelig og hvor mye arbeid som ligger
bak iBinder skal vi ikke trøtte deg med her. Vi kan bare love at det
er tilstrekkelig med avansert og testet teknologi for at din jobb skal
bli så enkel som overhode mulig.
Derfor brukes iBinder av over 120 000 unike brukere i Skandinavia
og antallet øker for hver dag. Vi håper at du snart er en av dem.

