
FÖR BYGGARE AV BYGGARE
NEXT erbjuder allt du behöver för den dagliga administrationen i ett litet eller 
medelstort bygg-, service- eller entreprenadföretag. Komplett mobilt koppel 

till personalen i fält innebär daglig återrapportering av tid, resor, material och 
dagbok - du vet dag för dag vad som händer ute. 
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Efter många år med mycket jobb och lite betalt för mödan, har vi äntligen lyckats få lönsamhet i bolaget. Sedan vi började med 
NEXT har vi dubblat omsättningen och samtidigt halverat tiden vi tidigare lade på pappersarbete. Vi orkar hålla igång många fler 
jobb och får med ALLT till fakturaunderlagen. Vi kan inte säga annat än att det funkar suveränt!

Richard Swärd och Stefan Engström, ägare, Bygg OM Service

”DOM SOM BYGGT DET HÄR KAN BRANSCHEN!”



Skräddarsytt verktyg - in i minsta enkla detalj
Den första versionen av dagens NEXT byggdes åt NCC-koncernen 
redan 1994. Och på den vägen är det - tekniken har skiftat, men den 
verksamhet som ska stödjas, och de människor som ska använda 
verktyget är i stort sett desamma än idag. Under åren har vi samlat 
på oss 20 års branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet. 
Majoriteten av våra användare är hantverkare, eller f d hantverkare, 
något som vi tagit stor hänsyn till vid utvecklingen. 

Mobila lösningar ökar effektiviteten dramatiskt
Redan i början av 2011 släppte vi ut skräddarsydda mobila iPad-appli-
kationer för återrapportering av tid, arbetsorder och dagboks-
noter. Gensvaret har varit enormt positivt – för första gången någonsin 
erbjuder tekniken en möjlighet att nå ALLA medarbetare, oberoende 
av datamognad. Data som registreras i de mobila enheterna utgör 
underlag för projektuppföljning, lön och fakturering utan att ett enda 
papper har varit inblandat. Och, vilket är det viktigaste, det fungerar i 
verkligheten.

Bättre kvalitet på indata och snabbare fakturering
Sysslar du med service vet du att kvaliteten på tidrapporten ofta är 
avgörande för att kunna ta betalt fullt ut. Inte sällan blir det diskussioner 
om, när, och hur saker utfördes, eller om arbetet ingår i grundåtagan-
det eller ska betraktas som ÄTA. Via daglig mobil återrapportering höjs 
kvaliteten på inrapporterade data enormt. Daglig rapportering innebär 
korrekt rapportering, och det är också betydligt enklare att få kontroll 
på om arbetet är tillkommande eller ej.

Den 3:e generationen av NEXT är helt webbaserad
Detta är den tredje generationen av NEXT, och den första som är helt 
webbaserad. Så snart du har tillgång till ett webbfönster når du uppgif-
terna kring dina projekt och order.

Skräddarsydd version för småföretagare
NCC som ursprunglig kravställare har inneburit kraftfulla funktioner 
som löser de flesta uppgifter du riskerar att stöta på i din projekt-
process. Det lilla företaget skulle dock drunkna i detta programpaket 
– det blir helt enkelt för mycket. NEXT kan därför konfigureras så att 
respektive företag kan välja vilka moduler och funktioner man vill ha 
när man startar upp. För att göra det ännu enklare har vi utformat 
ett småföretagarpaket där lösningen installeras med ett minimum av 
moduler och funktioner. 

Projekt och order 
Ta kontroll över alla grundläggande projektuppgifter. Nummer, datum, 
ansvarig, kund och mycket mer. Ändra uppgifterna enkelt under projek-
tets löptid. 

Arbetsorder
Arbetsorder kan antingen registreras centralt eller läggas upp löpande 
av hantverkaren på fältet. Oberoende av var den föds kan hantverka-
ren löpande läsa och återrapportera sin order i den mobila enheten.

NEXT 
– ordning och reda ger bättre lönsamhet

Alla som arbetar i entreprenadbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera 
samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och 
arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett entreprenadföretag. Att flera 
av våra användare dessutom öppet deklarerar att de numera ”sover bättre om natten” är en ren 
bonus som kommer av att de har betydligt bättre kontroll på den dagliga verksamheten.



Dagbok 
Projektdagbok som även medger att man noterar utlägg och övriga 
kostnader (t ex egna maskiner eller materiel). Daglig rapportering i mo-
bil enhet innebär att dessa poster blir både korrekta och att tillgängliga 
för fakturaunderlaget. Ett enkelt sätt att höja marginalen på löpande 
uppdrag.

Tidrapport och bokförda timmar
Tidrapportverktyget är den kanske mest uppskattade modulen. Här 
inkluderas hela flödet från respektive persons registrering av tid och 
resor, via attest till projektuppföljning, lön och fakturering. Majoriteten 
av våra användare registrerar tiden i sin smartphone vilket innebär att 
det blir gjort varje dag. 

Bokförda kostnader och intäkter
Registrera dina leverantörsfakturor direkt i systemet eller importera 
dem från ditt ekonomisystem. Tillsammans med kostnad för bokförda 
timmar kan du följa projektekonomin i realtid.

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) 
Effektiv hantering av tillkommande arbeten är av avgörande betydelse 
för att erhålla en god projektekonomi. ÄTA-modulen innefattar 
upprättande av ÄTA-journal och ÄTA-specifikation, samt hela det af-
färskritiska flödet kring ÄTA innebärande automatisk uppdatering av 
budget, samt koppling till fakturering.

Budget och prognos
På entreprenadprojekt importerar du din produktionskalkyl från 
BidCon, Wikells eller Excel. Följ därefter projektekonomin i modulerna 
budget och prognos - med kontobegreppet som grund bygger du din 
prognos på ett mycket Excel-liknande sätt.

Fakturering
Fastprisuppdrag är ingen konst att fakturera, men har du löpande 
åtaganden är det i denna modul du skördar frukterna av arbetet med 
timmar, leverantörsfakturor och övriga kostnader. Med möjlighet 
att fritt välja pålägg utifrån olika mallar skapas underlag för fakturan 
automatiskt i bakgrunden. Denna modul uppfanns redan 1994 och har 
blivit kvar mer eller mindre oförändrad - man ändrar inte ett vinnande 
koncept!

Projektöversikt
I modulen ”Projektöversikt” plockar du enkelt fram statistik kring vilka 
typer av åtaganden du tjänar, eller förlorar på. Eller om du verkligen 
ska jobba med privatkunder. Tidigare har du gissat och använt din 
intuition – nu får du det svart på vitt, allt finns ju i systemet.

NEXT består egentligen av två applikationer, NEXT och NEXT Mobile, 
där den sistnämnda motsvarar den mobila applikation som medger 
både återrapportering och tillgång till alla projektuppgifter direkt från 
fältet. 

Integrerat med bokföringen (Visma eller Fortnox) och Visma Lön utgör 
verktyget en komplett affärssystemlösning. Verktyget är kraftfullt, 
men också skalbart, vilket innebär att du väljer vilka moduler och 
funktioner som är relevanta för ditt företag. Storleksmässigt har vi 
kunder från enmansföretagaren till Peab.
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Nordiska Entreprenadsystem är ett bolag med lång erfarenhet av verksamhetssystem inom bygg-, entreprenad- och 
servicebranschen. Med produkten NEXT erbjuder vi ett skräddarsytt verksamhetssystem där produktionen står i 

centrum. Vårt ursprung inom NCC-koncernen kombinerat med personalens gemensamma branscherfarenhet på 
över 70 år borgar för att vi vet vad vi gör och varför. Detta kommer dig som kund till godo både i införandet och 

användandet av produkten.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Nordiska Entreprenadsystem AB
Teknikringen 10

583 30 Linköping

013-470 40 13
info@nordsys.se

www.nordsys.se

NORDISKA
ENTREPRENADSYSTEM


