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Gør din virksomhed mere effektiv med et kortbaseret teknisk 
virksomhedssystem! 

 
 
Kan du nikke bekræftende til nogle af disse påstande om netdokumentation og brugen af 
netinformationssystemer i din virksomhed? : 
 

 Det er en krævende proces at sikre fortløbende opdatering af virksomhedens netdokumentation 
 

 Brugergrænsefladerne er forskellige og ikke tilpasset de forskellige brugerroller, hvilket 
medfører, at det er tungt at arbejde med systemet. 

 

 Systemet burde i højere grad understøtte flere af vore tekniske virksomhedsprocesser som 
eksempelvis drift, vedligeholdelse samt opgave/arbejdsordresystem, og ikke mindst lettere at 
integrere med andre systemer. 

 

 Systemet burde også have været et effektivt værktøj for vore personale i marken. 
 

 Effektiv og høj kvalitet på dokumentationsprocessen bliver endnu vigtigere fremover, 
efterhånden som vi får mere og mere onlinestyring og –overvågning af nettet 

 
 
I så fald mener vi du bør lade os fortælle dig mere om Digpros tekniske virksomhedssystem 
  
 

The Digpro Way 
 
For 10 år siden stod Digpro ved en skillevej. Internet, webbaseret grænseflade, mobilitet, og ikke 
mindst åben tjenestebaseret arkitektur så ud til at blive fremtiden. Skulle Digpro forsøge at 
videreudvikle sin daværende traditionelle intergraf baserede NIS løsning. Eller skulle de bruge deres 
ekspertise og erfaring på at lave fremtidens NIS.  De valgte det sidste, og målsætningen blev at udvikle 
et 100% web-  og procesbaseret netinformationssystem uden brug af licensbelagte 3. parts 
komponenter.   
 
Resultatet blev dpSpatial, som i dag fremstår som markedets mest komplette og moderne NIS 
platform. I løbet af de sidste 5 år er løsningen vokset til at blive markedsførende i Sverige og har fået 
solidt fodfæste på flere internationale markeder. 
 
 

Hvad kan dpSpatial tilbyde din virksomhed? 
 
Løsningen, som består af forskellige moduler, støtter alle de traditionelle tekniske infrastrukturer som 
el, fjernvarme, telekommunikation, gas, vand og spildevand, alt i den samme database og baseret på 
samme brugerlogik. Dette åbner mulighederne blandt andet for bedre samordnet planlægning og 
fælles lagring af data.  
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Digpros løsning har ingen fordyrende 3. parts komponenter, noget som også afspejler sig i prisen. 
Løsningen støtter alle de tekniske virksomhedsprocesser baseret på samme database og samme 
webbaserede brugergrænseflade. Brugervenlighed og tilpasset brugergrænseflade sikrer effektiv brug. 
 
 
For din virksomhed betyder dette mindre oplæring, mere tilfredse brugere og en 100% integreret 
løsning til en langt lavere omkostning. 
 
Fokus på procesunderstøttelse betyder også, at dokumentationsprocessen bliver en integreret del af 
den virksomhedsproces, den tilhører.  
 
Løsningen er endvidere bygget op fra bunden af med tanke på, at såvel interne som eksterne 
brugermiljøer, uanset hvor de måtte arbejde, skal have en sikker tilgang og en tilpasset 
brugergrænseflade. 
 
dpSpatial understøtter udbygning, drift og styring af virksomhedens infrastruktur (målere, aktive 
enheder og kommunikation) på en smartere måde. 
 
Efter vort skøn vil vores løsning give din virksomhed øget kontrol, reducerede omkostninger og en 
mere effektiv og lønsom netvirksomhed. 
Giv os nogle timer af din tid, så skal vi fortælle dig hvordan! 
 
Tag kontakt for en helt uforpligtende præsentation, eller besøg: www.digpro.com for utdybende 
information! 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Jens Otto Dolva 
jens.otto.dolva@digpro.com 
phone: 9612 7270 
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