Förenkla projektarbetet
Apricon C3 är en webbaserad tjänst som hjälper
dig att enkelt kommunicera och dela alla
dokument i ditt projekt. Ge dina
projektmedlemmar tryggheten av att alltid ha
tillgång till den senaste versionen av dokumenten
och en gemensam plats att spara dem på. Att
slippa skicka e-post med stora filer och nya
versioner mellan många olika mottagare sparar
mycket tid och minskar antalet fel.

Projektet får kvalitetssäkring och bra kontroll med
rättighetsstyrning samt versionshantering och
loggar för alla filer. Genom att styra filstruktur och
roller i projektet underlättas också arbetet med att
hitta och spara dokument.
Apricon C3 är framtaget för alla samhällsbyggare
med bygg- och anläggningsprojekt som specialitet
men används också till utvecklingsprojekt,
projektportföljer och industriell verksamhet.

Med Apricon C3 får du:
> Alla dokument lätt tillgängliga för projektets medlemmar
> Gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt
> Förenklad kommunikation och förenklat samarbete
> Enkel administration med rollbaserade rättigheter
> Versionshantering och loggar för samtliga dokument
> Dynamiskt dokumentträd för enkel navigering
> Effektiv hantering av många dokument samtidigt
> Smarta sökfunktioner för att snabbt hitta rätt information
> Kvalitetssäkring och stöd för granskning och beslut
> Hög säkerhet genom kryptering och backup
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Apricon C3 ger ett stöd genom alla faser i projektet. Från att kommunicera idéer i tidigt
skede till att göra upphandlingar, skapa en kvalitetssäkrad granskningsprocess och
slutligen en väldokumenterad överlämning eller ett levande tekniskt arkiv. Både pris
och funktion anpassas till behoven i de olika faserna och kundens arbetssätt.
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Ett projektnätverk sparar tid och minskar
antalet fel
>

De viktigaste framgångsfaktorerna för projektarbetet är att den senaste
informationen alltid ska finnas tillgänglig och att kommunikationen
fungerar bra.
Våra kunder väljer Apricon C3 eftersom det är enkelt att använda och
hanterar stora mängder dokument både säkert och effektivt. De
grundläggande funktionerna är helt enkelt lite smartare samtidigt som
möjligheten till mer avancerad funktionalitet kan vara avgörande i vissa
projekt.

Med Apricon C3 slipper du tidskrävande
administration av e-post och filer. Vi hjälper dig
att ta fram en anpassad struktur och funktion
för ett gemensamt arbetssätt i projektet.

Rollbaserade rättigheter ger minimalt med
administration
De roller som användare tilldelas styr vilken information som visas och
var de får spara sina filer i Apricon C3. I princip kan man säga att varje
disciplin motsvaras av en roll vilket gör det mycket enkelt att både
administrera och kommunicera.
När en person ska bjudas in till projektnätverket krävs endast en
e-postadress. Vid inloggning första gången registrerar användaren
själv sina uppgifter.

Enkelt att hitta rätt med hjälp av smarta
sökfunktioner
När du sparar filer i Apricon C3 skapas det metadata för varje dokument.
Detta ger dig möjlighet att söka på egenskaper som delprojekt, kategori,
disciplin, dokumenttyp, status och så vidare. Dessa egenskaper kan
också användas för att skapa versioner av vårt dynamiska dokumentträd
där varje nivå i strukturen är klickbar och visar samtliga underliggande
dokument, något som kan effektivisera sökandet avsevärt.
Din sökning kan också användas för att schemalägga hämtningen av
nya filer till en lokal dator. På så vis kan du automatisera processen.

Stöd för processer som granskning och
löpande beslut
Apricon C3 ger dig möjligheter att styra och dokumentera viktiga
processer. Exempelvis kan du kvalitetssäkra arbetet genom att lotsa
dokument genom en granskningsprocess eller rikta ett ärende till en
specifik person eller grupp. Fördelen är att både kunna hantera
konfidentiell information och skapa transparens i projektet. Förutom
versionshantering och loggar för varje dokument kan du dessutom få en
översikt av hur arbetet fortskrider.
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Enkelt att använda och fullt av smarta
funktioner
Att spara och hämta dokument i Apricon C3 är enkelt och
systemet ger stöd och valmöjligheter som passar alla typer av
användare. Från att använda "dra och släpp" till avancerade
importfunktioner.
Så snart du är inloggad kan du se om det finns nya dokument
eller ärenden i något av dina projekt. På startsidan kan man
presentera länkar till viktig information eller paket med
samlade dokument för att underlätta arbetet ytterligare.
Med Apricon C3 kan du arbeta med många filer samtidigt.
Genom att ändra egenskaper eller skapa metadata för flera
dokument på en och samma gång slipper du monotona och
tidsödande arbetsmoment.
Funktionen för kopieringsbeställning kan kopplas till valfri
kopieringsfirma. Dessutom kan du skriva ut flera PDF-filer
samtidigt direkt på din egen skrivare, något som sparar både
tid och pengar.

Tillval:
Workflow. Minska risken för

kostsamma fel. Använd Workflow för
att granska, godkänna och frisläppa
dokument. Du får full överblick och
kontroll på handlingarnas status och
kan styra vem eller vilka som ska ha
tillgång till dokument i olika steg.

Publicera paket. Nå fler och få bättre

anbud. I Apricon C3 kan du paketera ett
urval av dokument, publicera som ett
digitalt förfrågningsunderlag och skicka
ut en inbjudan med en länk till
informationen. Enkelt och smidigt.

Ärendehantering. Med modulen

ärendehantering får alla samma bild av
ärendet, med replikväxlingar, bifogade
dokument, frågor och tillägg. Och
konfidentiell kommunikation är inga
problem - du bestämmer själv vilka som
ska ha rätt att svara på och läsa ärendet.

Pionjärer inom projektnätverk
Vi på Apricon arbetar med att förenkla våra kunders
projektarbete. Våra webbaserade projektnätverk tillhör
marknadens effektivaste verktyg för projektkommunikation
och dokumenthantering.
Med vår långa erfarenhet från byggbranschen har vi en
särskild förståelse för byggbranschens processer. Vi är
involverade i såväl små lokala utvecklingsprojekt som stora
komplexa byggprojekt med hundratals projektdeltagare.
Våra tjänster används av ledande fastighetsbolag,
entreprenörer, konsulter och projektledare − både i Sverige
och utomlands.
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Apricon grundades 2004. Men vår första produkt, Pnet, var ett
av de första projektnätverken i Sverige och togs fram redan
1 997 då några av oss arbetade på Skanska Teknik. 2007
lanserades Picnic, en smart lösning för dig som arbetar med
många mindre projekt. 201 0 lanserade vi Apricon C3, tredje
generationens projektnätverk baserat på en ny teknisk
plattform som borgar för snabbhet och effektivare
produktutveckling.
Vi på Apricon förespråkar en personlig och långsiktig relation.
Genom rådgivning, uppstartsmöten, utbildning och fri
support engagerar vi oss i ditt projekt.
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