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 Nätkollen 
 Nätkollen  hanterar och automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. 
 Detta leder till effektivisering och högre kvalitet gentemot frågaren, i och med snabbare 
 svar. Nätkollen skapar också ordning och reda i systemet, möjlighet att se historik och kan 
 även förenkla arbetet med utsättningar i fält. 

 Automatisering av ärenden från Ledningskollen ger personal möjligheten att jobba mer 
 med värdeskapande arbete istället för att hantera monotona uppgifter, vilket leder till både 
 kostnadseffektivisering och nöjdare medarbetare. Nätkollen bidrar även till en säker och 
 effektiv process som kan minska risk för avgrävda ledningar. Detta bidrar till ökad säkerhet 
 för allmänheten. Via Nätkollen samlas även all information i ett system, vilket gör det enkelt 
 att följa samtliga processer och ger möjlighet att se historik. Detta ger en särskild nytta vid 
 potentiella händelser, såsom avgrävningar. Det ger även ytterligare effektivisering för 
 utsättare, då de har möjlighet att hämta uppdrag i fält via Organizer Webmap. 

 Funktioner 

 ●  Hämta och hantera ärenden från Ledningskollen automatiserat. 

 ●  Skicka automatiskt genererade kartor. 

 ●  Spara all information kring ärenden på samma ställe. 

 ●  Hämta uppdragen i fält via Organizer Webmap. 

 Fördelar 

 ●  Minska handläggningstider vilket leder till lägre personalkostnader för 
 att hantera ärenden. 

 ●  Mer tid till att jobba med värdeskapande arbetsuppgifter. 

 ●  Öka kundnöjdhet genom snabbare svar. 

 ●  Få en bättre struktur med en överblick av ärendeinformation och historik. 

 ●  Minskad risk för avgrävningar. 

 ●  Effektivisera arbetet med utsättningar i fält via ärendehantering i 
 Organizer Webmap. 

 ●  Hämta uppdragen via Organizer Webmap vid utsättningar. 



 Processflöden i Nätkollen 
 Ärenden skapas 
 Nätkollen tar emot och besvarar 
 ärenden så som: 

 ●  ledningsanvisning 
 ●  projektering 
 ●  samordning 
 ●  samhällsplanering. 

 All information om ärendet från 
 Ledningskollen lagras och visas upp i 
 Nätkollen. Frågeområden skapas och 
 visas i kartbilden. 

 Nätkollen bearbetar ärenden 
 När ärenden kommer via Ledningskollen så ställer Nätkollen frågor gentemot databasen 
 och klassificerar sedan ärendet till olika svarstyper. Några exempel på de svarstyper som 
 finns idag är: 

 ●  Nej-svar  - Ledning saknas och besvaras därmed direkt och ärendet avslutas. 
 ●  Ja-svar karta  - Ledning finns och frågaren tillåts gräva självständigt. En automatiskt 

 genererad karta bifogas i mejlsvaret, samt potentiella valfria dokument såsom 
 grävinstruktioner. 

 ●  Ja-svar grävrisk  - Ledning finns och utsättning krävs på grund av grävrisk. 

 Nätkollen besvarar ärenden 

 ●  Nej-svar  - Det är möjligt att välja om “Nej-svar” ska skickas helt automatiserat, 
 alternativt om de ska godkännas först. Efter att ett “Nej-svar” ärende är besvarat 
 avslutas uppdraget automatiskt i Nätkollen. 

 ●  Ja-svar karta och Ja-svar grävrisk  - “Ja-svar” kan ske fullt automatiserat, eller vid 
 önskemål skötas med viss manuell hantering för att till exempel manuellt godkänna 
 automatiskt producerade kartor innan de skickas. 

 Standardiserade mejlmallar finns, och det går även att skapa egna vid behov. 



 Automatisk kartutskrift 
 Kartutskrifter genereras automatiskt, knyts till uppdraget och bifogas i mejlsvaret. Detta gör 
 att även ärenden som täcker stora områden går snabbt att hantera. Kartutskrifter anpassas 
 helt efter kundens behov och görs både till PDF och CAD-format. 



 Systemkrav 
 Produkt 

 ●  dpPower 
 ●  dpCom 
 ●  dpHeating 
 ●  dpWater 
 ●  dpGas 

 Moduler 

 ●  Organizer 
 ●  Att kunden är ansluten till Ledningskollens tjänster och där redovisar de 

 intresseområden som täcker kundens koncessionsområden med mera. 

 Tillval 

 ●  Med Organizer Webmap finns möjlighet att hantera ärenden från Nätkollen i fält, till 
 exempel ärenden som kräver utsättning 

 Vill du veta mer? 

 Mejla  sales@digpro.se  och boka en demo med en av våra  ingenjörer, eller läs mer på  digpro.com  . 
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