KMD ATRIUM ASP
FREMTIDENS INDGANG TIL ALLE DINE BYGNINGER
KMD Atrium samler alle aspekter af din ejendomsadministration i én
løsning. Her kan du forene sorte regnskabstal med grønne hensyn.
Udnytte hver kvadratmeter • Lægge planer for vedligeholdelse • Integrere leverandørerne i dine workflows • Træffe velbegrundede beslutninger • Og selvfølgelig arbejde
mobilt, hvor du end er – med adgang til alle relevante oplysninger.

KMD ATRIUM BYGGER NY SAMMENHÆNG I EJENDOMSSTYRINGEN OG
ADMINISTRATIONEN
POTENTIALET ER STORT
– NU KAN DU REALISERE DET

BEGYND DER, HVOR BEHOVET ER STØRST

Står du med ansvaret for en større bygningsmasse, kender du sik-

og fokus, der bestemmer farten. På den måde kan I tackle de ud-

kert udfordringen med at optimere driften. Dine data ligger typisk

fordringer, der er afgørende for jer:

KMD Atrium er modulopbygget, så det er din organisations behov

spredt i forskellige systemer. Du savner integration og overblik,
og det er vanskeligt at prioritere indsatsen.

EFFEKTIVT DRIFT OG VEDLIGEHOLD
__ Hvilke bygninger og hvor mange kvadratmeter har vi?

Både offentlige og private ejendomsadministratorer giver udtryk
for, at effektiviseringspotentialet inden for ejendomsdrift er stort,
og det er netop pointen med KMD Atrium: Her kan du styre efter
specifikke mål, for eksempel inden for økonomi og bæredygtighed. Samtidig kan du skabe effektive arbejdsgange for alle parter.
Det er muligt, fordi KMD Atrium samler alle data i en fælles database med tilhørende rapporteringsværktøjer. Ovenpå finder du
en række specialiserede fagmoduler, som du kan kombinere efter
behov.

__ Hvad koster driften nu og i fremtiden?
__ Hvordan tilrettelægger vi vedligeholdelsen mest effektivt?
I KMD Atrium kan I varetage alle opgaver i forbindelse med drift og
vedligeholdelse. I kan optimere driften og styre projekterne, lægge opgaverne i effektive workflows, kommunikere med kunderne
via en portal - og sikre et sømløst samarbejde med både mobile
medarbejdere og eksterne aktører.

SPACE MANAGEMENT: UDNYTTELSE AF HVER M2
Kan vi bruge vores bygninger og lokaler bedre? Hvad kan vi nedlægge, og hvordan håndterer vi fremtidens behov?
Udnyttelsen af bygningsmassen er dynamisk, og KMD Atrium un-

KMD ATRIUM
STRATEGISK OPTIMERING AF JERES
BYGNINGSMASSE
__ Samler data i ét system på tværs af organisatio-nen og integrerer til både økonomi, HR, BBR,
GIS og energi.
__ Giver beslutningsstøtte på alle niveauer, både i

derstøtter hele processen: Fra prognoser og ’hvad-nu-hvis’-analyser til beslutninger og de fysiske ændringer.
I arbejdet får I både integration til CAD og GIS, og I kan tage grundplanen under armen på en mobil enhed, når den skal opdateres
på stedet.

KLIMA OG ENERGI: BÆREDYGTIG ENERGISTYRING
Hvad er potentialet for at effektivisere bygningernes energiforbrug? Hvor kan energiforbedringerne bedst betale sig? Og hvordan styrer vi energimærkningen?

daglig drift og projekter.
__ Giver sammenhæng i arbejdsprocesserne, også
med mobile medarbejdere og eksterne aktører.
__ Understøtter centralisering i ejendomscentre.

I KMD Atrium kan I overvåge energiforbruget i realtid og dermed
opdage et forhøjet forbrug tidligt. I kan prioritere jeres energiforbedringer, så de giver et optimalt udbytte målt i kroner eller
CO2-udledning. På baggrund af energiforbrug og bygningens
stamdata kan I også automatisk får beregnet CO2-udledning og
energimærkning. Samtidig tilbydes stærke værktøjer til de konkrete arbejdsopgaver med energistyring, der sikrer valid energidata og støtte i arbejdet måler- og alarmhåndtering.

HVER BRUGER FÅR SIN EGEN INDGANG
KMD Atrium implementeres med et standard setup, så brugeren
er klar til at gå i gang fra dag ét. Dog kan de mange forskellige
brugere designe løsningen til netop deres opgaver:
__ Brugerens egen startside sætter dagen i gang præcis der, hvor
opgaverne er.
__ Brugeren kan tilrettelægge workflows, så opgaverne automatisk bliver sendt fra en aktør til den næste. Også hvis opgaverne
involverer eksterne aktører.
__ Dashboard-funktionen lader brugeren selv tilpasse de indbyggede værktøjer, så de matcher opgaverne.
__ Brugeren kan opsætte egne KPI’er.
__ Grafisk peg- og klikværktøj gør det nemt at oprette egne rapporter. Og de kan præsenteres visuelt i tabeller og grafer.
Hele løsningen ligger på nettet, så den er let at gå til for både administration og teknisk personale, uanset hvor de arbejder.

GLOBAL SUCCES, NU I DANMARK
KMD Atrium er en dansk tilpasset version af det engelske
Manhattan, der gennem flere år er kåret som Leader i Gartner’s
Magic Quadrant for Integrated Workplace Management Systems.
Sprog, begreber og integrationer er tilpasset den danske sammenhæng, og KMD videreudvikler løsningen i samarbejde med
Manhattan.

HØR NÆRMERE
Du er velkommen til at kontakte Senior Domain Sales Executive
Morten Bjerregaard Hansen på telefon 2557 1424, hvis du vil høre
nærmere.

