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1. Inledning 

Denna rapport sy ar ll a  stödja organisa oner inom installa onsbranschen i valet 
av e  ny  affärssystem. Rapporten redogör för populära branschalterna v där vi, på 
e  transparent och neutralt sä , försökt beskriva både generella samt 
branschspecifika styrkor och svagheter med de olika systemen u från våra 
erfarenheter från ERP-projekt i branschen.  

 NEXT Entré Pyramid 4PS 

Omsä ning 
50 044 000 kr 146 655 000 kr 101 916 000 kr Okänt 

Antal anställda 
49+ st 75+ st 73+ st 260+ st 

Kundbas 
Ca 2000 kunder 
med över 40000 
användare 

Ca 5000 kunder 
med över 80000  
användare 

Ca 7000 kunder 
med okänt antal 
användare 

450+ kunder med 
okänt antal  
användare 

Inriktning 

(Bolagsstorlek) 

Små - medelstora 
organisa oner 

Små – medelstora  
organisa oner 

Små – stora  
organisa oner 

Små—stora  
organisa oner 

Bransch-
inriktning 

-Bygg 
-Entreprenad 
-Service 

-Hantverkare 
-Entreprenad 
-Service 

-Handel 
-Bu ks- och affärs-
kedjor 
-Entreprenad 
-Tillverkning 
-Tjänster 
-Service 

-Bygg 
-Entreprenad 
-Service 

Teknologisk 
pla orm 

-Molnbaserat 
-Kompa bel med 
alla enheter 
-Skalbart 

-Molnbaserat 
-Kompa bel med 
alla enheter 
-Skalbart 

-Molnbaserat 
-Kompa bel med 
alla enheter 
-Väldigt skalbart 

- Byggt på MS Dy-
namics 
-Molnbaserat 
-Kompa belt med 
alla enheter 
-Skalbart 

Prismodell 
-Modulbaserad 
licenskostnad 
-Månadsvis licens-
kostnad 
-Tilläggstjänster/
moduler 

-Modulbaserad 
hyreskostnad 
-Månadsvis licens-
kostnad 
Tilläggstjänster/
moduler 

-Modulbaserad en-
gångskostnad 
-Årsbaserat service-
avtal motsvarande 
19% av totalt in-
köpspris 

-Modulbaserad 
licenskostnad 
-Kostnad baserad 
på användarantal 
-Op onskostnader 
för llägstjänster 
-Månadskostnad 
för dri  i cloud 

2. Översikt—Affärssystem 
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”Byggbranschens bästa projekt– 
och affärssystem” 
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3. Next som affärssystem 

NEXT är i grunden e  molnbaserat 
projekthanteringssystem som 

llsammans med befintliga partners 
(Visma, Fortnox, Briljant och Crediflow 
m.m.) utgör en komple  
affärssystemslösning, specifikt inriktade 
mot byggbranschen.  I denna guide 
kommer vi utgå ifrån NEXT som navet i en 
affärssystemslösning med förutsä ningen 
a  andra applika oner används i 
kombina on för a  skapa e  komple  
affärssystem. 

3.1 Styrkor och svagheter 
NEXT skiljer sig från tradi onellt systemtänk genom a  bryta sig ur tankesä et kring 
det enskilda systemet som helhetslösning. Istället byggs affärssystemet upp genom 
NEXT Project som nav, där sedan delkomponenter som täcker in de behov som finns 
i en organisa on läggs ll.  

 

Generella styrkor med Next affärssystemslösning 
Helt/delvis molnbaserad lösning 

· Det finns förutsä ningar a  skapa en helt molnbaserad lösning för 
llgänglighet på alla mobila enheter och real dsuppdaterad data. NEXT Project 
llsammans med Fortnox och Crediflow är e  exempel. Genom en helt 

molnbaserad lösning så blir data llgänglig från alla enheter och din 
organisa on behöver inte lagra någon data på egna servrar eller liknande. 

Skalbarhet 

· En styrka med lösningen är a  det är enkelt a  endast koppla på de 
delkomponenter som din organisa on har behov av a  använda i nuläget. När 
behoven förändras kopplas befintliga komponenter av eller nya komponenter 
på. Systemet riktar sig mot allt mellan små-stora företag  och går a  anpassa 
helt e er organisa onens egna behov och förutsä ningar. De a skapar en god 
flexibilitet och gör så a  systemlösningen kan växa llsammans med din 
organisa on. 
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 Branschspecifika styrkor NEXT affärssystemslösning 
Tidredovisning 

· Med llgång ll systemet direkt i mobilen kan fältarbetarna enkelt gå in och 
redovisa si  arbete.  Registrera d, gör dagboksanteckningar, skapa ÄTA, 
registrera plock från eget lager och mycket mer. Allt som registreras kan direkt 
kopplas ll e  specifikt projekt vilket gör det lä  för personalen inne på kontoret 
a  överblicka och u från underlaget som registrerats även skapa fakturor, få 
komple a löneunderlag och göra uppföljning på arbetet som sker.  

Planering/uppföljning 

· Navet i affärssystemslösningen, NEXT Project, är i grunden e  
projekthanteringssystem och har komple  funk onalitet för a  hantera olika 
typer av projekt. Projektplanering finns som lläggsmodul och har e  tydligt fokus 
på enkelhet utan a   kompromissa funk onaliteten som behövs för a  kunna 
genomföra planering av projekten och resurserna. Planeringen byggs upp i gan -
format  med både ak viteter och resurser där sedan uppföljning kan göras ned på 
ak vitets– eller resursnivå. Produk onsledningen i e  projekt har möjligheter a  
göra kostnadsuppföljningar  på såväl material och mmar som på 
leverantörsfakturor. Genom a  använda en delkomponent som Wikells eller MAP 
öppnas möjligheterna upp för a  skapa och lägga in kalkyler som sedan kan 
prognos seras och följas upp. Det finns även funk onalitet för ÄTA-hantering där 
budget– och prognos uppdateras per automa k när ÄTA:or uppdateras. 
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Kundfakturering 

· Det finns goda förutsä ningar för kundfakturering i NEXT affärssystemslösning 
som inkluderar all den funk onalitet som behövs inom installa onsbranschen. 
Samlingsfakturering, avtalsfakturering, indexreglering är några av de vik gare 
faktureringsfunk onerna som går a  hantera i NEXT. Fält-arbetarna har 
möjlighet a  lägga in bilder på olika uppdrag som kan skickas med fakturan 
som bilaga, det är även möjligt för fältarbetarna a  få godkännande av kunden 
direkt på plats via eSignering.  

Leverantörsfakturor 

· I systemet får du god översikt av alla leverantörsfakturor som kommer in. 
Sortera vyn e er e      specifik projekt, en specifik kund eller e er annat behov 
för a  enkelt och tydligt få en bild av de  fakturor som e ersöks. Styr fakturorna 

ll rä  funk on/roll och välj hur många a estanter som krävs för olika typer av 
kriterier. Vid återkommande fakturor, t.ex telefonräkningar eller leasingavgi er, 
kan fakturorna ställas in för automa sk a est. Med lläggsmodulen NEXT e-
Invoice digitaliseras   flödet för inkommande leverantörsfakturor. Fakturorna 
tolkas och kan automa skt skickas vidare ll rä  mo agare. 
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Helhetslösning 

Next Project är ingen komple  
affärssystems-lösning i sig utan kräver 
a  andra moduler/system kopplas på 
och integreras. Trots e  integrerat 
informa onsflöde mellan modulerna/
systemen så går trenden mot a  
företagen vill 
minimera antal m 
system som 
personalen behöver 
använda i si  dagliga 
arbete. E  problem 
med a  ha flera 
system är a  det 
krävs flera olika 
inlogg, något som ses 
som e  störande moment för 
användaren Dessutom är  IT-/
systemvana något som inte bör tas för 
givet, a  ha olika system och olika UI:s 
försvårar arbetet för de användarna 
som har mindre vana.  

Branschspecifika svagheter NEXT affärssystemslösning 

Köldmedierapportering 

För installa onsbolag som erbjuder 
lösningar för kyl, frys, lu kondi onering 
och lu värmepumpar är det av stor vikt 
a  kunna genomföra köldmedie-
rapportering. E ersom 
köldmedierelaterade produkter har 

särskilda krav på   
installa on och 
läckage-kontroller 
som ska rapporteras 
är det vik gt a  ha 
systemstöd som kan    
underlä a 
rapporteringen. 
Varken Next Project 
eller någon av Next:s 

moduler har stöd för kyl-rapporteringen. 
De a kommer då kräva a  y erligare e  
system/verktyg måste användas för a   
komple era det grundläggande utbudet 
av funk oner och moduler.   

3.2 Summering 

Som affärssystem betraktat, med förutsä ningen a  vi använder Next Project som 
nav och kopplar på andra moduler/system e er våra behov för a  uppnå det 
komple a affärssystemet, är lösningen bra med e  modernt tänk, gränssni  och 
struktur med mycket bra funk onalitet. Med e  sådant upplägg skapas en hög 
skalbarhet men sam digt uppstår även en problema k i form av a  fler system 
kräver fler inloggningar och fler UI:s för användarna a  lära sig navigera i samt lära 
sig hantera. Dessutom saknas stöd för köld-medierapportering vilket är en vik g 
faktor för en stor andel bolag i branschen.  
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”Av hantverkare. För hantverkare” 

Entré 
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4. Entré och Entré Office som affärssystem 

Entré är e  komple  affärssystem, 
uppbyggt av moduler som adderas eller 
tas bort beroende på behov. Systemet är 
framtaget och uppbyggt  specifikt för 
hantverksbranscherna, där hjärtat i 
systemet är projekthantering. Det finns två 
huvud-lösningar för systemet där den ena, 
Entré Office, är en standardiserad lösning 
som lämpar sig för mindre bolag och det 
andra, Entré, är mer anpassningsbart och 
lämpar sig för medelstora-stora företag. 

4.1 Styrkor och svagheter 
Både Entré och Entré Office är helhetslösningar med heltäckande branschfunk on-
alitet vilket ligger väl i linje med hur trenden ser ut. Leverantören Hantverksdata ser 
sig själva som e  företag ”Av hantverkare, för hantverkare” med e  huvudfokus på 
just projekthantering i sina systemlösningar. De har inga återförsäljare utan ansvarar 
själva för både systemutveckling, konsul jänster och support.  

 

Generella styrkor med Entré 
Gränssni  / helhetslösning 

· Det finns mer progressiva gränssni  i andra system på marknaden men Entré 
ligger helt klart i den övre häl en av skalan. Det är en tydlig känsla av enkelhet 
och användarvänlighet men en avsaknad av det där ”lilla extra”.  Däremot är det 
e  stort plus a  all funk onalitet finns samlat i e  och samma system.  De a 
gör det lä are för användarna a  lära sig systemet och underlä ar den regel-
bundna användningen genom a  man all d arbetar i samma gränssni .  

Kostnad 

· E ersom leverantören ansvarar för hela kedjan, från utveckling av system ll 
projektledning av systemimplementering och suppor jänster så kan priserna 
hållas ned. De har olika intäktsmodeller för olika produkter och tjänster. Entré 
Office har en prenumera onsmodell per användare, helt utan bindnings d 
medans Entré prissä s e er de behov som en organisa on har.  
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 Branschspecifika styrkor Entré  

Projekthantering 

· Leverantören påstår a  
projekthanteringen utgör hjärtat 
systemet. De a påstående finns 
det, objek vt se , belägg för. 
Projekthanteringen i systemet är 
väl genomtänkt och täcker hela 
projektets genomförande. Det 
finns stöd förövergripande 
projektplanering och resurs-
allokering. Fältarbetarna har möjlighet a  se si  lldelade arbete i systemets 
mobilapplika on.  

Orderhantering 

· Likt projekthanteringen i systemet så är även orderhanteringen både enkel och 
täcker in de nödvändiga delar som det finns behov för. Skapa enkelt upp en 
offert med anbudspris, arbetskostnader samt beskrivning av anbudet. Däre er 
kan anbudet skickas iväg via mail och om kunden är nöjd med anbudet kan de 
välja a  acceptera det via e-signering. Väl under själva arbetet har fältarbetaren 

llgång ll sina egna ordrar i orderlistan som kan följas upp för alla fältarbetare 
av projekt– och arbetsledare. Fältarbetaren kan registrera materialåtgång och 
registrera arbets d som allt samlas på ordern.  
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Ar keldatabas för jämförelse av priser hos grossister 

· Entré innehåller en väldigt bra funk on där man kan söka e er ar klar i en 
ar keldatabas där grossisternas produkter och priser finns llgängliga. 
Funk onen kan likställas med applika onen Symbrio som har en etablerad 
prisjämförelselösning som används fli gt hos hantverksbolagen. Funk onen gör 
det möjligt a  på e  effek vt sä  hi a bästa möjliga pris på en produkt som 
gör a  du kan öka dina marginaler för produkterna som används ute i 
projekten. 

Användarvänlighet 

· Systemets funk onalitet är samlad i en och samma vy vilket gör det väldigt 
effek vt för användarna som slipper hoppa runt i olika system samt så slipper 
man addera lläggssystem/applika oner. Genom a  ha allt samlat i samma 
system ökar användarvänligheten för användarna samt underlä ar för 
användarnas acceptans av a  implementera systemet. Systemet har e  simpelt 
men tydligt gränssni  som även den bidrar ll ökad användarvänlighet. Denna 
struktur minimerar dubbelregistrering av data vilket är en stor dsbov hos 
organisa oner med många olika system/applika oner. 
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Leverantör 

Trots en stark systemlösning så har vi 
däremot, av egen erfarenhet, få  en 
aningen mer nega v av leverantören. 
Det är samma leverantör som 
utvecklat systemet som också erbjuder     
konsul jänster för     
implementering av 
lösningen. Vår 
upplevelse är a  
leverantören tror så 
starkt på sin 
produkt a  de inte 
lägger ned den d 
och det 
engagemang som krävs för 
införsäljning av lösningen. Känslan var 
a  de under POC-möten var 
oförberedda och tog saker på studs. En 
annan faktor vi reagerade på var en 
inställning om a  ”ingen ng är 
omöjligt, allt går a  lösa”-mentalitet 
som inte i alla lägen kändes trovärdig. 

Branschspecifika svagheter NEXT affärssystemslösning 

Köldmedierapportering 

Även Entré:s affärssystemlösning saknar 
stöd för köldmedierapprotering för bolag  
som arbetar inom kyl, frys, lu -
kondi onering och lu värmepumpar. 
Köldmedierapporteringen är en 

komplicerad utmaning 
a  tackla för många 
system-leverantörer. 
Hantverksdata, bolaget 
som står bakom Entré, 
arbetar med en lösning 
för a  kunna hantera 
köldmedie-
rapporteringen direkt i 

Entré. Flera andra leverantörer har gjort 
försök utan någon större framgång. De a 
innebär a  även för Entré behövs SDF:s 
applika on för köldmedierapportering 
som måste adderas utöver 
affärssystemet.  

4.2 Summering 

Som vi ly  fram i texten så erbjuder Entré en komple  affärssystemlösning, med all 
funk onalitet (bortse  från köldmedierapportering) som behövs inom 
installa onsbranschen samlad på e  och samma ställe. Särskilt stark är lösningen 
när det gäller projekt– och orderhantering som båda delarna känns strukturerade i 
enighet med behoven som finns inom installa onsbranschen. På den nega va 
fronten ly er vi, av egen erfarenhet, leverantören som en faktor där vår upplevelse 
var a  inställningen var a  ”produkten talar för sig själv”. Även det obefintliga stödet 
för köldmedierapprotering ses som nega vt u från e  branschperspek v men då 
de a är något som inte en större majoritet av de branschspecifika affärssystemen 
stödjer så bör det kanske finnas viss översyn för de a. 
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”Affärssystemet som växer med din verksamhet” 
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5. Pyramid Business Studio som affärssystem 

Pyramids affärssystem är e  komple  affärssystem med fokus på a  kunna leverera 
all nödvändig funk onalitet ll den stora massan, oavse  bransch. Med en hög 
flexibilitet genom den modulära uppbyggnaden kan användare enkelt anpassa och 
skala upp systemet e er användarens behov och kan användas på alla mobila 
enheter.  Systemet är främst lämpligt för små-medelstora företag.   

5.1 Styrkor och svagheter 
Affärssystemet levereras med e  grundpaket med basmoduler som är av allmän vikt 
för alla typer av organisa oner oavse  bransch. Basmodulerna utgörs av: 

· Redovisning 
· Fakturering 
· Leverantörsreskontra 
· Projekt 

· Order/Lager/Inköp 
· Materialplanering 
· CRM/Säljstöd 

Generella styrkor med Entré 
Funk onalitet 

· Pyramid Business Studio besi er väldigt bred funk onalitet vilket gör a  det 
passar de flesta typer av branscher och organisa oner. Basmodulpaketet 
erbjuder stöd för funk oner som är generella för alla typer av organisa oner 
och däre er kan y erligare lläggsmoduler läggas ll för a  passa behoven för 
den  specifika organisa onens behov och förutsä ningar.  

Konfigurerbarhet 

· Systemet har en hög konfigurerbarhet vilket innebär a  vyerna går a  styra ll 
a  passa den enskilde användarens/rollens unika behov av informa on och   

llvägagångssä . Förstasidan utgörs av e  dashboard som kan användas för a  
presentera en viss typ av informa on och genvägar för en chef men en helt 
annan typ av informa on för en annan chef. 

Utöver systemets basmoduler finns e  flertal lläggs moduler vilka är mer bransch-/
organisa onsspecifika. Du kan därför enkelt välja a  skala upp eller skala ned 
funk onaliteten i di  system i takt med din organisa ons förändrade behov 
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 Branschspecifika styrkor Pyramid Business Studio 

Kundfakturering 

· Kundfaktureringen i Pyramid Business 
Studio checkar av alla boxar. 
Arbetarna ute på fältet kan enkelt 
rapportera arbetad d och använt 
material direkt i den mobila 
arbetsordern vilket då uppdaterar 
fakturaunderlaget automa skt. Det 
går även a  ta signatur för 
godkännande av u ört arbete ta 
bilder på arbetet som kan adderas direkt ll fakturan om så önskas. Systemet 
besi er funk onalitet som möjliggör samlingsfakturering, avtalsfakturering och 
indexreglering vilka o a är önskvärda inom just installa onsbranschen.  

Leverantörsfakturahantering 

· Även hantering av leverantörsfakturor checkar av de flesta boxar gällande de 
vanligaste branschspecifika behoven. Först och främst får du väldigt god 
översikt över dina leverantörsfakturor i systemet. Du kan sä a filter eller 
sortera fram den typ av fakturor du önskar för enklare hantering och överblick. 
Det går a  styra så a  olika typer av fakturor kommer ll en specifik funk on 
eller roll så a  det inte behövs några mellanhänder för a  förmedla fakturorna 

ll rä  person/-er. Sä  enkelt olika a estregler u från exempelvis belopp för 
e  mer automa serat a es löde. Det finns även möjlighet a  sä a in ersä are 
i a es lödet för a  på e  effek vt sä  kunna hantera a estering när någon 
a estant av någon anledning inte kan sköta sina a ester. 
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Rapporter 

· Pyramid Business studio är uppbyggd av olika centraler och har en separat 
central för rapporter. För installa onsbranschen är det av vikt a  kunna mäta 
olika typer av nyckeltal ned på resultatenhetsnivå och i bästa fall ända ned ll 
individnivå. De a finns stöd för i systemet där exempelvis debiterbarhet kan 
mätas per resultatenhet. I rapportcentralen finns e  bra grundutbud av 
standardrapporter som går a  använda. Om din organisa on har rapportbehov 
som sträcker sig utanför standardrapporterna finns även möjligheten a  själv 
bygga upp egna rapporter e er dina specifika behov. Det går a  skapa rapporter 
u från all typ av data som lagras i systemet vilket skapar hög flexibilitet. En 
tydlig begränsning kopplat ll rapporteringen är, likt flera av de andra system vi 
redogjort för, oförmågan a  oförmågan a  ge stöd för köldmedierapportering 
som är kri skt för installa onsbolag inom har verksamhet vilken berör kylar, 
frysar, lu kondi onering och/eller värmepumpar. 
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Ingen tydlig inriktning 

Systemet täcker det mesta inom 
funk onalitet men vi ser det ändå som 
en nega v faktor a  det inte finns 
någon tydlig 
branschinriktning. 
Istället satsas det på 
a  fånga den breda 
massans behov. De a 
gör a  systemet kan 
vara e  alterna v 
oavse  bransch, 
organisa onsstorlek 
eller annat som kan vara av betydelse 
vid val av ny  ERP. Däremot har man 
inget som utmärker sig 
funk onalitetsmässigt. Om fokus för 
din organisa on är just bredden i 
funk onalitet är de a en bra kandidat 
som alterna v för er, är fokus istället 
a  ha den branschmässigt skarpaste 
lösningen så är de a kanske inte vägen 
a  gå. 

Branschspecifika svagheter Pyramid Business Studio 

Överflödig funk onalitet 

Det kan tyckas motsägelsefullt a  ly a 
fram den breda funk onaliteten som 
både en styrka och en svaghet. Däremot 

finns en tydlig 
differen ering i a  vi 
ly er funk onaliteten 
som en generellÊfördelÊ
men en branschspecifikÊ
nackdel. Vi ser en 
problema k i den bredd 
som systemet kan 
erbjuda på grund av a  

de a kräver e  omfa ande förarbete för 
a  sålla bort all funk onalitet som inte 
behövs ll din verksamhet och därigenom 
hålla det så enkelt som möjligt för 
användarna. Investerar man inte i de a 
omfa ande förarbete ser vi en stor risk i 
bemötandet av systemet e er en 
implementering och en e  motstånd a  
använda systemet då det blir för 
komplicerat för användarna. 

5.2 Summering 

Pyramid Business Studio erbjuder en lösning som kan användas av de allra flesta 
typer av organisa oner oavse  bransch eller storlek. Systemet är uppbyggt av e  
antal basmoduler där du som kund har möjlighet a  utöka med lläggsmoduler 
e er din organisa ons förändrade behov. Systemet erbjuder funk onalitet för a  
täcka de allra flesta behoven men har ingen tydlig nisch och upplevs därför inte ha 
någon form av spets. Några av de branschspecifika styrkor som vi anser a  systemet 
besi er handlar främst om kundfakturering, hantering av leverantörsfakturor samt 
rapportmöjligheterna. De huvudsakliga svagheterna med systemet ser vi 
huvudsakligen ligga i a  det inte finns någon tydlig inriktning där man är bäst och vi 
ser även en problema k med all överflödig funk onalitet som systemet erbjuder. 
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”Microso  levererar teknologisk innova on och 
4PS gör den applicerbar för användare inom 

byggsektorn” 
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6. 4PS Construct som affärssystem 

4PS Construct riktar sig mot företag inom 
byggnadssektorns olika branscher.  
Pla ormen är byggd på Microso  Dynamics 
som garanterar den senaste funk onaliteten 
och utvecklingen. 4PS har format lösningen 

ll a  passa just byggsektorn genom 
skräddarsydda flöden och funk onalitet som 
krävs för de olika branscherna. Systemet har 
en lösning för installa ons/-
servicebranscherna vilken är den vi kommer 
fokusera på. 

6.1 Styrkor och svagheter 
4PS erbjuder en end-to-end lösning som samlar all branschkri skt funk onalitet i e  
och samma system. Lösningen täcker alla led i din verksamhet från projektplanering 
och uppföljning ll rapporter, försäljning och CRM-stöd. Systemet erbjuder 
real dsdata som skapar förutsä ningar för a  få kontroll på dina projekt, hålla koll 
på dina marginaler i projektet och skapa datadrivna prognoser. Dessutom llkommer 
den senaste funk onaliteten och teknologin från Microso  som etablerat sig som en 
stark ERP-leverantör på marknaden. 

 

Generella styrkor med 4PS Construct 
Pla orm 

· En av de stora fördelarna med 4PS Construct är a  systemet är helt byggt 
u från Microso  Dynamics 365 pla orm. Microso  Dynamics 365 är en 
samling tjänster från Microso  so  sy ar ll a  stödja alla affärsprocesser från 
början ll slut. Du får därför all d llgång ll den senaste utvecklingen och 
teknologin från Microso  i 4PS.  

Lösning 

· 4PS Construct har skräddarsy  lösningen med funk onalitet för a  stödja alla 
kri ska affärsprocesser för installa ons/-servicebrancherna. Alla funk oner 
finns i en och samma lösning för a  skapa en mer sömlös användarupplevelse. 
All data som genereras blir i real d llgänglig för verksamheten i systemet vilket 
skapar goda förutsä ningar för a  enkelt kunna planera. Hantera, överblicka, 
och följa upp dina projekt eller servicearbeten. 
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 Branschspecifika styrkor 4PS Construct 

Projekthantering 

· Systemet stödjer projekthantering 
genom hela kedjan, från budgetering 
och planering ll u örande och 
uppföljning. Du som projektledare 
har möjlighet a  koordinera dina 
projektarbetare med full insyn i deras 

llgänglighet och planera upp hur 
mycket material som förväntas 
förbrukas för a  effek vare kunna 
uppnå kostnads– eller kvalitetsmål. Du kan enkelt hämta, spåra eller lagra 
informa on så a  du kan ta mer datadrivna beslut och därigenom säkerställa 
a  du håller dig ll uppsa  dplan eller ll förväntade marginaler. 

Rapporter 

· I 4PS Construct ingår Microso  Power BI och e ersom pla ormen bygger på 
Dynamics 365 pla orm så kan du skapa rapporter på all data som samlas i 
systemet. Lösningen erbjuder standardrapporter som finns llgängliga a  
använda och du kan enkelt få ut dessa i e  format som passar eller spara 
rapporten för återanvändning. Med Power Bi ges du även möjlighet a  själv 
bygga egna rapporter och dashboards för a  med real dsdata kunna följa upp 
de nyckeltal som är vik ga för just din organisa on.  
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Pris 

4PS Construct har många fördelar men 
priset ser vi som raka motsatsen. 
Systemet är väldigt dyrt i jämförelse 
med övriga system 
som vi presenterat 
här vilket kan göra 
det svårt för små-
mellanstora företag 
a  mo vera en 
investering i denna 
lösninig. Kostnaden 
s cker ut i alla 
aspekter. Engångskostnaden är nästan 
tre gånger högre än det näst dyraste 
av de vi redogjort för. Den månadsvisa 
licenskostnaden är nästan dubbelt så 
hög så den näst högsta. Support 
kostnaden varje månad är nästan 
dubbelt så dyr som den näst högsta 
och lläggstjänster verkar vara dyrare 
än övriga leverantörer. 

Branschspecifika svagheter 4PS Construct 

Köldmedierapportering 

För bolag med verksamhet inom kylar, 
frysar, lu kondi onering och 
lu värmepumpar så är e  genomgående 

problem hos alla de 
system vi redogjort för 
just oförmågan a  
stödja köldmedie-
rapporteringen. 
Anledningen ll varför 
det är så vik gt med 
denna rapportering är 
a  dessa köldmedier 

som används ll just denna typer av 
produkter kan innehålla miljöfarliga 
växthusgaser. För a  undvika risk för 
utsläpp behöver särskilda regler 
e erföljas och det är dessa som sedan 
rapporteras in ll miljöförvaltningen. 
Varför ingen annan leverantör lyckats 
konkurrera mot SDF:s lösning vet vi inte 
vad det beror på. 

6.2 Summering 

4PS Construct erbjuder en helhetslösning särskilt framtagen för a  stödja 
byggsektorns branscher och levererar de a i e  system. Lösningen innehåller 
mycket bra funk onalitet som är av betydelse för installa onsbranschen. Stödet för 
projekthantering ser vi som e  av de bä re alterna ven där du som arbets-/
projektledare kan planera, hantera, övervaka och följa upp dina projekt och resultat 
på e  effek vt sä . En annan styrka är a  pla ormen är byggd på Microso  
Dynamics 365 pla orm vilket erbjuder den senaste utvecklingen och tekniken. De 
främsta nega va faktorerna med lösningen ser vi som den betydligt högre 
kostnaden än övriga lösningar samt a  det inte finns någon tydlig lösning för 
köldmedierapporteringen.  
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