
Med Sitecon som den sammanhållande länken på företaget skapas god kontroll över pågående projekt.

Den sammanhållande länken för lönsammare projekt
Sitecon är projekthanteringsprogrammet som hjälper dig 
skapa kontroll och överblick över dina projekt. Programmet 
är skräddarsytt för att ge bästa möjliga stöd för olika sorts 
projektledare, hantverkare, platschefer och arbetsledare i 
såväl små som stora företag. Programmet är till för såväl den 

vane projektledaren som hantverkaren och hjälper dig med 
allt från att hålla koll på projektet till att snabbare få iväg dina 
fakturor. En intressant nyhet är Sitecon Webb som möjliggör 
registrering av arbetsordrar och tid direkt i din smartphone, 
läsplatta eller laptop. 

Fördelar
•	 Ökad kontroll

•	 Daglig rapportering 

•	 Enkel tidregistrering och kostnadsavstämning

•	 Minskade administrativa kostnader

•	 Enkelt att rapportera tid på projekt, ändrings och till-
läggs  arbeten samt arbetsorder                                             

•	 Möjlighet till sammanställning, uppföljning och analys

•	 Proffsigt helhetsintryck

•	 Effektiv projekthantering

•	 Branschanpassade mallar

•	 Öppenhet

•	 Lättanvänt

•	 Tydlig mappstruktur ger dig en bra överblick

•	 Innehåller allt du behöver för att hantera dina projekt

•	 Kopplingar till Bidcon, plancon Powerproject samt flera 
externa ekonomi- och redovisningssystem

•	 I underhållsavtalet ingår fri tillgång till support på kon-
torstid samt fria programuppdateringar

•	 För att du så snabbt som möjligt skall få nytta av  
Sitecon erbjuder vi öppna utbildningar på ett flertal orter 
eller helt anpassade utbildningar för ert företag



Välkommen att höra av dig för en kostnadsfri demonstration av våra produkter.  
Vi kan besöka ert företag eller hålla en digital demonstration från vårt kontor. 
Ring oss på 010 - 130 87 00 eller skicka ett mail till info@elecosoft.se

Dagbok 

Föra dagbok är ett bra sätt att dokumentera det pågående 
arbetet på byggarbetsplatsen eller inom firman. I dagboken 
kan man även koppla bilder och dokument till dagboks-
bladen från det pågående arbetet.
 
Avvikelser & ÄTA 

Här sammanställs de avvikelser och ÄTA (ändrings- & till-
läggsarbeten) som dyker upp under arbetets gång. Möjlighet 
finns att koppla dokument till avvikelsen och för Bidcon-
användare inom el, bygg och anläggning har modulen även 
en kalkylfunktion.
 
Tidsregistrering 

Tidsregistreringen är ett utmärkt verktyg för att fördela arbe-
tad tid, resor mm på olika projekt och arbetsordrar. Informa-
tionen används sedan till att skapa bland annat faktura- och 
löneunderlag. Denna funktion finns även på webbben.
 
Arbetsorder 

I denna modul registrerar man arbetsordrar och fyller i 
uppgifter om vad som ska göras, samt tid och plats för när 
arbetet ska utföras. Arbetsorden kan därefter skrivas ut, 
e-postas, skickas ut till Sitecon Webb eller nås via nätverks-
access. I modulen sammanställs även kostnader som ingår 
i arbetsordern och man får då fram ett fakturaunderlag som 
kan skickas ut till kunden. Modulen arbetsorder fungerar fullt 
ut både i Sitecon på kontoret och på webbben.
 
Register 

Här samlas alla uppgifter som rör företag, personer och 
projekt på ett och samma ställe. Informationen nås och          

används sedan av alla andra moduler i programmet. Du  
sparar mycket arbete genom att bara behöva skriva in upp-
gifterna en enda gång. Flera användare kan även jobba mot 
ett gemensamt register.

Projektdokument 

I denna modul samlas alla dokument som hör till projektet, 
såsom kalkyler, tidplaner, ritningar, mail till och från olika 
kontaktpersoner, bilder och textdokument. Alla dokument 
sparar du i den mappstruktur som automatiskt skapas till 
projekten, detta gör att alla på ert företag hittar lätt.
 
Här finns också många färdiga dokumentmallar som kan 
användas i projekten. Inköpsmallarna kan enkelt skickas 
till flera mottagare med deras personliga uppgifter i sid-
huvudet, utan att de ser övriga mottagare. För egenkontrol-
ler och checklistor finns ett speciellt dokumentformat med        
funktioner för avbockning och signering.

Sitecon finns i branschspecifika versioner. Detta innebär 
att de har tillgång till dokumentmallar som är anpassade till 
respektive bransch.
 
Kostnadsavstämning 

Detta är en tilläggsmodul som programmet kan komplet-
teras med för användare av Bidcon Bygg & Anläggning. Här 
finns funktioner för att kunna göra en ekonomisk uppföljning 
av projektet. Budgeten skapas från din Bidconkalkyl och 
du väljer själv på vilken nivå avstämningen ska ske, t ex på 
konto eller på byggdel. Koppling mot ekonomisystem för 
inläsning av transaktioner är möjlig.
 

Moduler i Sitecon
Sitecon består av ett antal moduler (delar). Man kan med fördel arbeta med alla modulerna, men det är också möjligt att 
arbeta med några specifika moduler beroende på hur verksamheten ser ut och vilka behov som finns.


