IKT - Vejen til en nemmere hverdag!
Får du det optimale udbytte af de ressourcer, der bliver brugt på IKT?
Vi oplever desværre til tider, at bygherrer ikke får det fulde udbytte af deres arbejde med IKT, da der enten ikke er defineret
en god vision for det generelle arbejde med IKT, eller også er bygherrens behov og krav til det enkelte projekt ikke klart defineret. Derved ender bygherren med et IKT-grundlag, der indeholder forkert, ubrugelig eller manglende data. Dette medfører,
at IKT-grundlaget ikke kan bruges som et operationelt værktøj i den efterfølgende D&V-fase.
Det er ærgerligt, for vi ved, at en optimal håndtering af IKT skaber stor værdi for bygherrerne, og det understøtter gode projektforløb samt optimerer bygherrens D&V-indsats. Derved spares værdifuld tid og ressourcer.
Vi tilbyder IKT-rådgivning og -projektering, tilpasset dine behov på såvel projekter som på et strategisk niveau ud fra følgende
målsætning:
”At skabe et operationelt værktøj, specifikt tilpasset dine behov,
så der skabes en nemmere hverdag for din organisation.”

Vores hensigt
Udnyt IKT

• At finde jeres vision!
• At afklare jeres behov!
• At stille de rigtige
krav!

Konsekvens

• Øget kvalitet og effektiv drift
• Lavere D&V-omkostninger
• Tidsbesparelser
• Data giver værdi i
driften fra dag ét

Resultat

• IKT, tilpasset din
organisation
• Fuldt udbytte af IKT

Vores arbejde med IKT baseres på praktiske erfaringer fra rådgivnings- og projekteringsprocesser, såvel som en solid teoretisk
baggrund, idet fem af vores medarbejdere har gennemført den certificerede IKT-lederuddannelse hos Byggeriets Ledelsescenter. Dette sætter os i stand til producere løsninger, der fungerer i praksis.
For yderligere informationer om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få fuldt udbytte af arbejdet med IKT, er du velkommen til
at kontakte os for et uforpligtende møde eller en samtale.
Thomas J. Randbøll
IKT-leder og BIM-koordinator
Telefon: 27 25 34 51
E-mail: tjr@wissenberg.dk

Bo Christensen
Afdelingsleder Energi og Miljø
Telefon: 27 25 34 50
E-mail: boc@wissenberg.dk

Wissenberg A/S F.R.I, grundlagt i 1979, er et rådgivende ingeniørfirma med 55 ansatte.
Vores primære virkeområde er renovering og nybyggeri inden for alment, skole-, institutions-, idræts-, kultur- samt erhvervsog administrationsbyggeri.
Vi er organiseret i afdelinger inden for Bygherrerådgivning, Konstruktion og Brand, Energi og Miljø samt Planlægning og Byggestyring. Dette bevirker, at vi som rådgivere har et stort spænd i vores ydelsesområde, og vi bistår i dag bygherrer og kunder
inden for alle typer projekter og i alle projektfaser.

