
Connect

Arbejder du med eksterne partnere?

Med Microbizz Connect kan flere Microbizzløsninger interagere med hinanden. På den måde kan du dele opgaver og data 
med andre Microbizzvirksomheder og udvide hele din digitale arbejdsgang til også at inkludere samarbejdspartnere og 
leverandører.

Fordelene du får med Microbizz – bl.a. at data følger opgaven, indsigt i og planlægning af opgaver i realtid, 24/7 adgang 
til opdaterede rapporter og budgetter, let tidsregistrering, og meget mere – alt det kan du dele med dine samarbejdspartnere.

Side 1 á 2

Funktionalitet
• Find andre Microbizzvirksomheder

• Tilbyd opgaver til hinanden

• Del data med hinanden

• Del dokumenter med hinanden

• Alle har samme data tilgængelig i realtid  

Brancheeksempler

Facility Management

• Send opgaver til samarbejdspartnere og del alle  
relevante data om opgaver i realtid

• Del relevante dokumenter med dine partnere for at 
sikre konsistent kommunikation og kvalitet

Bruger du under-
leverandører?

Udvid din arbejds-
gang med vores app 
til underleverandører, 

Microbizz Share

Service Management

• Del relevante data om opgaven, f.eks. information om kvalitetskrav

• Del relevante dokumenter på opgaven, f.eks. certifikater 

• Optimér serviceplanlægning via datadeling med dine partnere

Entreprenører

• Find partnere og leverandører hurtigt og nemt

• Del relevante data på opgaven eller projektet

• Få en automatisk oversigt over projektstatus inkl. status fra dine samarbejdspartnere 
der bruger Connect

Tillægsmodul



Connect

Fremtidens Ejendomsfællesskab
Se vores video der præsenterer vores visioner for Microbizz Connect og fremtidens ejendomsfællesskab LINK

Fordele

www.microbizz.dk

Transparens
Du får en oversigt i realtid over status og dokumenter fra dine samarbejdspartnere og under-
leverandører, og det giver fuld gennemsigtighed i dine opgaver og projekter.

Øget produktivitet
Ved at inkludere dine partnere og underleverandører i din digitale arbejdsgang sparer du en masse 
tid på administration, kommunikation og opfølgning, og det øger produktiviteten.

Færre fejl
Da ændringer og afvigelser er synlige for alle partnere i realtid, bliver risikoren for fejl markant 
reduceret.

Compliance
Relevante dokumenter deles og de seneste ændringer er synlige for alle partnere, hvilket sikrer 
compliance og kvalitet.

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK

Side 2 á 2

Tillægsmodul

For mere information kontakt venligst:

Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

https://micropedia.microbizz.com/
https://microbizz.dk/connect-website#section-fe257fc9-abba-4367-a378-e37ad86aaebb
https://microbizz.dk/connect-website#section-fe257fc9-abba-4367-a378-e37ad86aaebb

