
upbeat construction
digitale tjenester for høyere produktivitet



„Langdistanseløpere, slalåmkjørere, boksere, 
fotballspillere - de har alle en ting til felles: 

De bruker musikk for å øke prestasjonen. 
Det er beaten som motiverer dem til å bevege 
seg lett og smidig og som pusher dem til 
maksimal ytelse.



„Tenk på en sang som motiverer og 
oppmuntrer deg, en beat som får 
deg til å smile, og som umiddelbart 
får føttene dine til å bevege seg. 

Det er dette som er å være upbeat!



„Tenk på en sang som motiverer og 
oppmuntrer deg, en beat som får 
deg til å smile og som umiddelbart 
får føttene dine til å bevege seg. 

Dette er dette som er å være
upbeat!






150 ÅR MED 
KUNDEFORDELER

Forskalingseksperten

Etablert i 1868

Boligbygg, næringsbygg, 
høybygg | Tuneller | Kraftverksbygg

Brobygging | Digitale tjenester



150 ÅR MED 
KUNDEFORDELER

Forskalingseksperten

Etablert i Norge i 1999

Oslo | Trondheim | Bergen



„
Vi vil:

• Drive byggebransjen og sette tempoet for 
økt produktivitet med våre digitale tjenester. 

• Alltid sette kunden i fokus, og støtte deres 
prosjekter. 

• Skape bedre flyt i byggeprosjekter og 
utnytte nye potensialer.



150 YEARS OF
CUSTOMER BENEFIT

Forskalingseksperten.

Stiftet i 1868

Boligbygg og kommersielle
høybygg | Tuneller | Kraftverksbygg

Brobygging | Digitale tjenester

OM DOKA

upbeat construction | Hva mener vi med det?

SMART PLANLEGGING
• BIM/VDC | Bernhard Wieser

• Easy Formwork Planner | Andreas Berg Jakobsen / Arturas Keturkovas 

SMART BYGGEPLASS
• Contact | Christian Werner

• Smart Pouring | Werner Wenighofer

• Concremote | Werner Wenighofer

• DokaXact | Tore Pedersen

SMART SAMHANDLING
• Nettbutikk | Arnt Klokkervold / Geir Ove Aune

• Yard Management Service | Tore Pedersen

SMART UTFØRELSE
• Remote Instructor | Christian Werner



upbeat construction
digitale tjenester for høyere produktivitet

SMART PLANNING





Kompetansesenter VDC

R. Korak

M. Hofmarcher

T. Bakas B. WieserJ. Radinger G. Schindler

Stefan BeerManfred Wenger

S. Berger S. Martin
Head of VDC/BIM BIM CoordinatorBIM Coordinator AssistanceBIM CoordinatorBIM Coordinator

BIM Designer

BIM Designer

BIM Designer BIM Coordinator

T. Kromoser
BIM Designer

Palwein Thomas
BIM Designer

P. Thibault
BIM Coordinator

F. Sylejmani
BIM Designer

Status tilgjengelig – I stadig utvikling



Hvorfor BIM med Doka?
Muligheter med BIM tilnærming….

…færre feilkilder med 3D-modellering, tegningsvariasjoner og avdekking av sammenstøt

…mulighet for å kunne tilby kundene flere ingeniørtjenester ved bruk av moderne BIM-verktøy

…skjematisk informasjon gir mulighet for å hente ut forskaling
relevant data i tidlige prosjektfaser som basis for effektive tekniske tilnærminger (innlevering/tilbud)

…sideprodukter av en 3D-modell, som animasjoner, videoeffekter og VR (virituell virkelighet) tillegger en ekstra verdi

…BIM-teknologi som samarbeidsrom og deling av modeller er med på å gjøre intern og ekstern koordinasjon mer
sømløst



Tidslinje
Våre milepæler…

Start CC-VDC
Februar 2018

Første trening
Februar 2018

Forskalingsbibliotek
Mars 2018

BIM-Strategi
Sommer 2018

Pilotprosjekter
Høsten 2018

Prosjekter
Sommer 2019

Konsept planlegging
Vår 2019

Parametrisk modellering
Sommer 2019

DokaCAD Revit
Sommer 2019

Optimalisering nærmer seg
Sommer 2019



Programvare
Fleksibilitet til å håndtere forskjellige CAD-data på en effektiv måte…



Doka BIM Strategi
Bedre løsninger for våre kunder…

…vi tilbyr våre BIM-verktøy gratis til markedet

…anbuds- og utførelsesfase støttes av design og visualisering av våre VDC/BIM-spesialister

… Vi tilbyr pålitelige forskalingssystem ytelsesparametere (4D) som input for simuleringer. Dette vil føre til en
optimalisert byggeprosess, som gir merverdi for våre kunder



Forskalingsbibliotek
For våre kunder…

… parametriske familier for maksimalt modelleringseffektivitet

…Framax Xlife og Dokadek er allerede tilgjengelig

…alle andre systemer vil være tilgjengelige ved utgivelsen av DokaCAD



DokaCAD for Revit
Kommer snart…

…søkefunksjoner for Families/Grupper

…enkel å bruke grunnet samme brukergrensesnitt
som AutoCad

…automatiske forskalingsløsninger for forskjellige
systemer






Pilotprosjekter
SOFISTIK Kontorbygg (Nürnberg, Tyskland)

Kundens krav:
 original Revit & IFC-modell
 variasjoner på tegninger
 Konstruksjons etapper
 Avdekking av sammenstøt

by Martin Schneider & Simon Berger

Modellering 4D-sekvensering Samarbeid



Reference Projects
SOFiSTiK Office Building (Nürnberg, Germany)

19 Amstetten, 21.08.2019CC-VDC | Expert meets Expert | bwieser






by Martin Schneider & Simon Berger






Pilotprosjekter
Cofiroute A85-Doublement Viaduc de la Roumer (Langeais, Frankrike)

Kundens krav:
 original Revit & IFC-modell
 variasjoner på tegninger
 Konstruksjons etapper
 Avdekking av sammenstøt

by Gerhard Schindler

Modellering Påvisning av
sammenstøt

Visualisering



Pilotprsjekter
Salt Lake City Airport (USA)

Kundens krav:
 IFC modell
 variasjoner på tegninger

by Tautvydas Bakas

Parametisk modellering



Fremtidige muligheter?
Multi-objektiv optimalisering…

by Bernhard Wieser & Schindler Gerhard

Semantisk
modell

Dynamo Refinery

…definer modell med prosjekt-spesifikke variabler

…integrere Concremote og Contakt data for å komme frem til den beste
forskalingsløsningen

…utvikle optimaliseringsmodell for å øke nøyaktigheten av genererte resultater





Status Beta-versjon

Enkel planlegging på mobil eller nettbrett direkte
på bygggeplass, uten behov for en ingeniør

For mindre prosjekter og mindre kompliserte
endringer

Tillater byggeplass å responede raskt ved
prosjektendringer som kommer på kort varsel

Rask beregning av nødvendige materialer

Nødvendige materialer kan overføres direkte
inn i nettbutikken og kjøpes med en gang

3D-visualisering av forskalingsløsninger

Forskaling i 3D på mobil 
og nettbrett



Forskaling i 3D på mobil 
og nettbrett

Enkel planlegging på mobil eller nettbrett direkte
på bygggeplass, uten behov for en ingeniør

For mindre prosjekter og mindre kompliserte
endringer

Tillater bygge-teamet å responede raskt ved
prosjektendringer som kommer på kort varsel

Rask beregning av nødvendige materialer

Nødvendige materialer kan overføres direkte
inn i nettbutikken og kjøpes med en gang

3D-visualisering av forskalingsløsninger






Alle dine forskalingsplaner
godt organisert, på ett sted






Alle dine forskalingsplaner
godt organisert, på ett sted
Design dine egne, individuelle
bygg på mobilen din

For å hjelpe deg, så kan du 
plassere eksisterende
byggetegninger i bakgrunnen






Alle dine forskalingsplaner
godt organisert, på ett sted
Design dine egne, individuelle
bygg på mobilen din

For å hjelpe deg, så kan du 
plassere eksisterende
byggeplaner i bakgrunnen

En plukkliste med de materialene
du trenger til prosjektet blir
sammenlignet med varelageret
ditt i myDoka. De materialene
som du mangler kan du 
eksportere til nettbutikken vår

Shop.doka.com






Alle dine forskalingsplaner
godt organisert, på ett sted
Design dine egne, individuelle
bygg på mobilen din

For å hjelpe deg, så kan du 
plassere eksisterende
byggeplaner i bakgrunnen

En plukkliste med de materialene
du trenger til prosjektet blir
kalkulert og kan eksporteres til
nettbutikken vår

Shop.doka.com

Se på løsningen din i 3D

Easy Formwork Planner oppretter
automatisk en 3D-modell av
forskalingen din






Alle dine forskalingsplaner
godt organisert, på ett sted
Design dine egne, individuelle
bygg på mobilen din

For å hjelpe deg, så kan du 
plassere eksisterende
byggeplaner i bakgrunnen

En plukkliste med de materialene
du trenger til prosjektet blir
kalkulert og kan eksporteres til
nettbutikken vår

Shop.doka.com

Se på løsningen din i 3D

Easy Formwork Planner oppretter
automatisk en 3D-modell av
forskalingen din

En forskalingsplan tegnes
automatisk

Del prosjektet med kollegaene
dine for å holde alle informerte






1. Kunden ønsker å flytte en vegg

Med Easy Formork Planner tar det deg kun minutter å 
tegne opp forskalingen og visualisere det i 3D på
mobilen eller nettbrettet ditt.

Eksempler



2. Ikke alle byggeplasser har den luksusen av å ha 
tilgang på en ingeniør 24/7

Med Easy Formwork Planner gjør vi det mulig å 
visualisere forskalingsløsninger i 3D som illustrerer helt
grunnleggende trinn, noe som gjør tegningene svært
enkle å forstå.

Eksempler



3. Det finnes ingen teknisk tegning av forskalingen
(dette gjelder ofte små til mellomstore
prosjekter) og du trenger en plukkliste

Med en rask opptegning av forskalingen du trenger så
kan du enkelt generere en plukkliste, sammenligne den 
med varelageret ditt i myDoka og eventuelt bestille det
du skulle mangle direkte i nettbutikken vår (gjelder kun 
kjøp)

Eksempler



Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

https://www.doka.com/no/solutions/services/easy-
formwork-planner#contact

Nyskjerrig på Easy 
Formwork Planner?

https://www.doka.com/no/solutions/services/easy-formwork-planner#contact


upbeat construction
digitale tjenester for høyere produktivitet

SMART SITE





Status tilgjengelig



POTENSIALER
I BYGGEBRANSJEN

av timeverk på
byggeplasser blir brukt på
ikke-produktive aktiviteter

57%

Produktivitetsøkning de 
siste 20 årene

Produksjon Byggebransjen
+3,6% +1,0%

potensiell global verdi lagt 
til / år som skal låses opp
gjennom digitalisering

$1.6 billioner

Produksjon

Byggplassen

62% 
produktivt

12% 
støttende

26% 
ikke-produktiv

10% 
produktivt

33% 
støttende

57% 
ikke-produktiv

Sources: Institute Fraunhofer, McKinsey - Reinventing Construction (2017)



STØPEPLANER DEFINERER
HASTIGHET  & FRAMDRIFT

I  BYGGEPROSJEKTER               
MED  KOORDINERT

PROSJEKT  PLANLEGGING
ØKER PRODUKTIVITETEN  

MED  OPP  TIL

+ 15 %



Konstruksjon
Contact

Fotball
Bevegelsessensorer

Sykling
Målt i Watt

Toni Kroos vs. Barcelona
Ran: 11,7 km
Sprinted: 850 m
Pass accuracy: 96%

Chris Froome Tour de France
Max. Watt:  873
Watt / kg: 6,02
Average. Watt: 344 

Construction Site
Progress: 74% 
Hours / m²: 0,5h
Team workload: 86%

YTELSE
REGISTRERING



1
PLAN

2
MÅL

3
ØKE

PERFORMANCE
YTELSE



1. Digital 
Prosjekt
planlegging

2. Utfør & mål

3. Analyser og øk

PLAN | MÅLE | ØKE



1

DIGITAL
PROSJEKT 
PLANLEGGING

https://bauma-1-fe.contakt.build/


1

Enkel å lage daglige, ukentlige
og månedlige timeplaner av
ENKLE KONSTRUKSJONS METODER
i et intuitivt brukergrensesnitt

https://bauma-1-fe.contakt.build/


Godt koordinert
DAGLIG PLANLEGGING 
inkludert oppgaver av individuelle 
oppgaver til teamet

1

https://bauma-1-fe.contakt.build/


2

UTFØRING & MÅLINGER
Riktig disponering av arbeidskraft og
LIVE REGISTRERING AV FRAMDRIFT
takket være sanntids felt-data fra to kilder



Christian Werner48

2






BIM / VDC

Effektiv teamkommunikasjon
gjennom perfekt strukturert
OPPDRAG & UTFØRELSE

2



Definerte roller og ansvar

Oversiktlig organisering av arbeidet
(flere språk)

Effektiv styring av team
(hvem har ansvaret? Hva er leveringsdato?)

Bildedokumentasjon

Forbedret kommunikasjon mellom
byggeplassleder, formann og bas

2



Amstetten, 19.04.2019digital.umdaschgroup | Communication | Christian Werner51

2






Betong
Temperatur

Stilling
vertikal

ID 
123

Bevegelse
Gyroscope

Ute 
Temperaturer

~ 1,3 Års
batterilevetid

Lang rekkevidde på
nettverk

CONTAKT
SENSORER

Stilling 
horisontal

Mål-fasthet
nådd

2



3

ANALYSE &
ØKNING
Fremdrift og
PRODUKTIVITET av alle
prosjekter på et øyeblikk



Optimalisering av arbeidsflyt

Nøyaktige anbudsberegninger og arbeidsforberedelser
gjennom mer nøyaktig vurdering av ens egen ytelse

Analysering og informasjon om avvik

3

https://bauma-1-fe.contakt.build/


• Perfekt koordinert arbeid
• Automatisk oppretting av en 

fremdriftsdokumentasjon for byggeplassen.

Digital prosjekt planlegging

• Identifisering av uutnyttet potensial
• Sammenligning av måloppnåelse
• Egen databank for kapasiteter

Analyser og juster

• Mest nøyaktig planlegging av teamets kapasitet
• Beste betongkvalitet, takket være Concremote-teknologi
• Live overvåking av fremdriften på byggeplassen

Utfør og mål

• Reduksjon av prosjektkostnader og økt margin
• Prosjekter fullføres til rett tid og innenfor budsjett

UTFALL

HIGHER
PRODUCTIVITY

6 – 15%

3



TAKK FOR DIN 
OPPMERKSOMHET



@DOKANORGE

PAUSE





The Formwork Experts.

Status available by 2020



Hvorfor?

Unngå misforståelser ved bestilling av
betong over telefon

Unngå bruk av feil betong i feil 
konstruksjon



UTFORDRINGER

Resultat:
Tap av produksjon

Manglende på kvalitet
Stopp i byggeprosess

Reklamasjon

Årsak:
Mangel på oversikt

Mangler kontroll
Manglende erfaring

Tidspress

Feil betongkvalitet i forskalingen!



Funksjonene

• App for Formannen
• Android & iOS

• Bestilling Betong
• Oversiktlig levering
• Sjekk av „lokasjon for betongbilen" 
• Protokoll for dokumentasjon



Prosessen

"Fra ordren til den 
faktiske utførelsen, alt i 
en app!"

CLICK TO PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=aa8Uf4Dt_rg
https://www.youtube.com/watch?v=aa8Uf4Dt_rg
https://www.youtube.com/watch?v=aa8Uf4Dt_rg
https://www.youtube.com/watch?v=aa8Uf4Dt_rg
https://www.youtube.com/watch?v=aa8Uf4Dt_rg


Enkel betong bestilling

Alt dokumentert

Et smart system med QR-koder sørger for at 
riktig betong finner den riktige forskalingen

Kombinasjon Smart støping med Doka 
Contakt og Concremote

Fordeler



Samarbeidspartnere

https://www.contakt.build/en
https://www.putzmeister.com/web/europe
https://www.concrefy.com/
https://www.dorner.at/de
https://www.dorner-asp.com/
https://www.rohrdorfer.at/257_DE.htm


Timeline

2018
October

2019
June

2020
Q2

2019
Q3

2019
April

BAUMA
Prototype

Kick Off
funksjonell
Utvikling

POC Phase
Appstore´s
(AUT, GER…?)

Kick Off
Konsept
„Smart støping“

Teststeder
Feilfiksing(AUT, GER)



Kontakt Smart Pouring

Westreicher 
Jörg 

joerg.westreicher@doka.com
+43 664 8311737

www.upbeatconstruction.com

mailto:joerg.westricher@doka.com
https://www.doka.com/at/solutions/services/smart-pouring


TAKK!





Optimalisering av betongarbeider.
Hver gang.

Status available



www.concrefy.com
“Vi leverer
overlegen
materialteknisk
kompetanse til våre 
kunder hver dag, 
mens de 
kontinuerlig overgår 
forventningene. ”

Concremote

http://www.concrefy.com/


Bruksområder:
Sanntidsovervåkning av betongens tidlige fasthetsutvikling
Temperaturutvikling i massive betongkonstruksjoner
Eksponerte betongoverflater lik grå/fargetone

Fordelene med Concremote

Spar 
tid

Øk
sikkerheten

Forbedre
betongkvaliteten

Senk
kostnadene



Hvordan virker det?
Dekkesensoren/ kabelsensoren / veggsensor element/ kabel / modenhets utvikling/ Kalibrerings boks



Hvordan virker det?
Concremote nettportal



Hvordan virker det?
Forutse øyeblikket når du oppnår fasthetsmål => optimaliser planlegging av byggeplass



Value Engineering Methodology
Tilpass betongresept for å matche ønskede syklustider til optimaliserte kostnader



Value Engineering Methodology
Tilpass betongresept for å matche ønskede syklustider til optimaliserte kostnader
Simuleringer av fasthetsmål i tilbuds- og arbeidsplanleggingsfase

Betong
miks

Målverdi 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C

 Blanding
2530GK16

25 MPa 15,5 dager 11,0 dager 8,3 dager 6,5 dager

 Blanding
3037GK16

25 MPa 7,8 dager 5,5 dager 4,2 dager 3,3 dager

 Blanding
3545GK16

25 MPa 3,4 dager 2,5 dager 1,8 dager 1,4 dager



Planlegging av prosesser
(planlegging av støpeetapper)

Dokumentasjon av
produksjonsdata

("Som bygget")

Perspektiv - Concremote`s bidrag til BIM



Tidsbesparelse

 Cirka 50% tidsbesparelse fordi syklustiden for dekke ble 
redusert fra 7 til 3-dagers syklus. Dette ga en gevinst på 
6 ukers byggetid.

Sikkerhet for fremdrift

 Forutgående kalibrering av betongresepter gjorde det 
mulig å velge rett betongresept tross utfordrende 
værforhold.

 Dokumentert kvalitet for byggherre.

Kostnadsbesparelse

 6 sifferet besparelser (EUR)
 35% reduksjon av dekkeforskaling mengde (600 m²)
 Minimale problemer med riss I betongdekke

AWO Föhrenpark
Munich | Germany



GEWA Tower
Stuttgart | Germany



Spar tid
 75 dager besparelse av byggetid 

 Driftssikkerheten
 Forutsigbarhet for oppspenning av spennkabler til rett 

tid/betongfasthet

Reduksjon av kostnader
 Minimale problemer med riss I betongdekke

New Orbital Highway –
Package 2
Doha | Qatar



Øk sikkerheten
 100% dokumentasjon overfor byggherre

Forbedret betongkvalitet
 Konstant temperaturovervåkning i ekstreme 

værforhold fra -40 til +20 grader
 Kontinuerlig overvåkning av hydratiseringsvarmen for 

å unngå sprekkdannelser

Senk kostnadene
 Stor reduksjon av utbedringskostnader som følge av 

lite riss i konstruksjoner.

Muskrat Falls
Newfoundland | Canada



Økt sikkerhet for betongoverflater
 Stor grad av pålitelighet med konstant overvåking av 

hydratiseringsvarme og fasthetsutvikling til tross for 
vanskelige klimatiske forhold

Forbedret betongkvalitet
 Forutsigbarhet for ensartet fargetoner ved avforskaling 

med samme modenhet av betong

Reduserte kostnader
 Unngå etterarbeid på betong konstruksjonene
 Detaljerte dokumentasjon av betongkvalitet

KTM Museum
Mattighofen | Austria



For å delta i Concremote besøk
www.doka.com/concremote
LinkedIn: „Concremote Community“

http://www.doka.com/concremote
https://www.linkedin.com/groups/13590836/




Det første trådløse, interaktive og
sensorbaserte systemet for 
possisjoneringskontroll

Med en nøyaktighet på maksimum +/- 2 mm

Gjør det mulig med nøyaktig plassering av
forskalingselementer for vertikale
konstruksjoner

Possisjoneringssystem for 
vertikale konstruksjoner

+1
-2

Status tilgjengelig

https://www.youtube.com/watch?v=JLTzZc7FvXY
https://www.youtube.com/watch?v=JLTzZc7FvXY
https://www.youtube.com/watch?v=JLTzZc7FvXY
https://www.youtube.com/watch?v=JLTzZc7FvXY


En støtte for byggeplassarbeiderne

Mindre behov for en stikker

Blir en del av prosjektets FDV-
dokumentasjon

Possisjoneringssystem for 
vertikale konstruksjoner



Status-quo
Økende krav til

nøyaktighet1
De tradisjonelle metodene
fører ikke alltid til nøyaktig

plassert forskaling

Er possisjonene til tidligere målte
punkter fortsatt korrekt?

Steg 1



Steg 2

?

2 Byggeplassarbeiderne og stikkeren
jobber ikke alltid sammen på en

koordinert måte

3



Hvordan det virker:

DokaXact

5. Direkte-overvåkning
og rapportering

4. DokaXact koordinator

3. DokaXact app

2. Tast inn 
korreksjonsverdiene

1. Måling av possisjon



Text
text

Text
text

Text
text

Headline
NØYAKTIGHET
Oppnå en nøyaktighet på +/- 2 mm

TID
Spar opp til 75% i oppmålingstjenester

FJERNKONTROLL
Veiledning gjennom hele 
possisjoneringsprosessen med DokaXact-
appen

DIREKTE OVERVÅKNING
Hold deg oppdatert med live-overvåkning
og rapportering, hvor som helst og når som
helst



Bruksområder

InfrastrukturHøybygg Energi



Vellykket pilotprosjekt

Positive tilbakemeldinger fra kunde

Vellykket innovasjon

Elephant Park
London | MP3-H4  H5

+1
-2



@DOKANORGE

PAUSE



upbeat construction
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COMMERCIAL APPLICATIONS





Status tilgjengelig






Månelandingen for 50 år
siden var et stort steg for
menneskeheten.

Vi har latt oss inspirere av
denne astronauten.



Vi er stolte av å være de 
første i vår bransje som
lanserer nettbutikk!



Vi kaller det:

„Et lite klikk for deg, men et 
stort steg for byggeplassen!“



... Et stort steg for
byggeplassen!

Shop.doka.com

Ble lansert i Mars 2019

Nettbutikken gjør det enklere og
rimligere for deg å kjøpe
komponenter og tilbehør

Du velger selv når, hvordan og hvor
du vil handle med oss

Tilgjengelig på alle flater



Dine fordeler!

Du kan handle når som helst 
og hvor som helst.

Du får de beste prisene!

Raskere behandlingstid

Tilgang til tidligere ordre



Dine fordeler!

Du kan handle når som helst 
og hvor som helst.

Du får de beste prisene!

Raskere behandlingstid

Tilgang til tidligere ordre

• Du har tilgang til forskalingselementene du 
trenger 24/7

• Du er ikke avhengig av at en selger er tilgjengelig
for å ta imot bestillingen

Du kan handle når som
helst og hvor som helst



• De laveste prisene får du alltid i nettbutikken

• Nettbutikken tar automatisk hensyn til kunderabatt/prosjektpris

• I tillegg til det så får du nå 5% ekstra avslag ved din første
bestilling

• MEN for dere som er her i dag, så har vi økt til 7% avslag ved
første bestilling ut september! 

Dine fordeler!

Du kan handle når som helst 
og hvor som helst.

Du får de beste prisene!

Raskere behandlingstid

Tilgang til tidligere ordre

Du får de beste prisene!

7%



Dine fordeler!

Du kan handle når som helst 
og hvor som helst.

Du får de beste prisene!

Raskere behandlingstid

Tilgang til tidligere ordre

• Det er bare noen få, enkle tastetrykk som skal til!

• Det er færre led inne i prosessen, noe som gjør
behandlingstiden raskere.

Raskere behandlingstid



Dine fordeler!

Du kan handle når som helst 
og hvor som helst.

Du får de beste prisene!

Raskere behandlingstid

Tilgang til tidligere ordre

• Oversiktelig! Du har oversikt over alle de tidligere
ordrene dine på ett sted

Tilgang til tidligere ordre



1. Gå inn på shop.doka.com
2. “Logg på”
3. “Ny kunde”
4. “Videre til registrering”

Har du noen spørsmål, så kan du 
kontakte Hilde Martine. 

Dere finner kontaktinfoen hennes
øverst på nettsiden.

Sette i gang?



Nettbutikken kan også sees på som en digital 
informasjonsplattform, som blant annet gir deg følgende:

• Produktinformasjon
• Teknisk informasjon
• Du kan laste ned brukermanualer etc
• Oversikt over priser
• Du får opp relaterte produkter
• Du kan lage dine egne huskelister

Hva annet kan nettbutikken
brukes til?



Prismessig kommer du alltid best ut av å handle via 
shop.doka.com

Det blir både enklere og rimligere for deg å kjøpe
komponenter og tilbehør via nettbutikken

Alltid tilgjengelig!

Nettbutikken gir deg en unik, alltid oppdatert, samlet, 
digital oversikt over alle våre produkter, 
spesifikasjoner, priser etc.

Husk! Med rabattkoden upbeat19 får dere ekstra 7% 
rabatt på deres første kjøp ut september.

Oppsummert!





• Mangel på oversikt over eget og leid
forskalingsutstyr

• Lav utnyttelse av egne material park
• Eget materiale som ikke er klart til bruk

Er dette kjent?

Status tilgjengelig i 2020



„Dette er yard 
management, en
plattform som vil
revolusjonere din 
planlegging og
materialbruk, både når
det gjelder eget og leid
materiale.



• “Førstemann til mølla”-prinsippet

• Økt utnyttelse av egen material park og forbedret
oversikt over eksterne behov av materiell

• En god materialflyt, som inkluderer både leid og
eget materiall, forskaling og eventuelt tilleggsutstyr

„Forskaling som er klar 
til bruk, er også den 
billigste forskalingen



Appen er en slags myDoka+, for de som kjenner til
den

Yard Management Service er en intuitiv, nettbasert
plattform som gir deg den oversikten du trenger over 
både leid og eiet material, forskaling og eventuelt
tilleggsutstyr du matte ha.

Yard management er en modulær app, skreddersydd til
dine behov.

Hva er det?



Hvis eget material på plass A ikke brukes, men er
nødvendig på plass B, så kan ‘’Yard Management 
Service’’ enkelt organisere overføringen. Utover det så
tilbyr ‘’yard management service’’ automatiske
koblinger til tradisjonelle tjenester som transport,  
renovering og lagring.

Eksempel „



• Høyere utnyttelse av eget materiell

• Optimalisert lagertyring og logistikk gjennom en
nettbasert platform

• Høyere materialutnyttelse pga enkel oversikt over 
tilgjengelig og klargjort forskaling

• Reduksjon av kostnader, da systemet gir en enkel
oversikt over egen forskalingen

Kundeverdier



Formann før prosjektstart
Definerer materialbehovet og sjekker tilgjengeligheten av eget matreriale

Formann på byggeplass
Sjekker eget material og avgjør om det dekker behovet hans eller om det er behov for ytterligere
materialer

Byggeplassleder under byggeprosessen
Mottar varsel om ytterligere forskalingsbehov på byggeplass. Han sjekker tilgjengeligheten på andre
byggeplasser, egen byggeplass eller hos Doka.

Oversikten over utstyrsbehov du ikke sitter på selv kan sendes direkte til nettbutikken
(shop.doka.com) og kan kjøpes der eller bestilles for leie hos Doka.

Bedriftsleder
Enkel oversikt over bruk av eget materiale ved et enkelt tastetrykk.

Typisk eksempel



Du kan ta del i vårt “early experience program” og teste 
Yard management service på din byggeplass!

https://www.doka.com/en/solutions/services/yard-
management-service?changecountry=EN

Vil du teste det ut?

https://www.doka.com/en/solutions/services/yard-management-service?changecountry=EN


upbeat construction
digitale tjenester for høyere produktivitet

SMART WIZZARDS





Status tilgjengelig



blir ansett som
IKKE-PRODUKTIV

57% av
tiden

Uansett prosjekt så vil
FEILSØKING
alltid være en del av jobben



TID                  
er

PENGER
NÅR

PROBLEMER
OPPSTÅR



LØSNING

PROBLEM

LØSNINGVIDEO
OVERFØRING

PROGRAMVARE



Fungerer med din
SMARTTELEFONE, NETTBRETT & PC

Del kameraet ditt og
motta hjelp på stedet
fra hvor som helst i hele verden.

HØYHASTIGHETS
VIDEO-KOMMUNIKASJON 
PROGRAMVARE



Virker også med Realware
ET HEADSETT MED 
INTEGRERT SKJERM

Video-kommunikasjon for høy effektivitet og
sikkerthet under problemløsningen.

HØY HASTIGHETS
VIDEO-KOMMUNIKASJON 
PROGRAMVARE



PROBLEM LØSNING

VIDEO
KOMMUNIKASJON






FORDELER
PÅ BYGGEPLASS

Rask feilsøkning

Geografisk uavhengig

Forenklet kommunikasjon på byggeplass ved hjelp av visuell 
assistanse

Dokumentasjon av problemløsningsprosessen

En ``håndfree´´ løsning med HTM



PÅ STEDET
FORDELER

Rask feilsøking

Reduserte reiseutgifter

En kommunikasjonsløsning for flere deltakere

Rokumentasjon av løsningen

Gruppediskusjoner



TEKNISK
FUNKSJONALITET

• ´´End-to-end´´-tilkobling via internett

• Tilgjengelig i iOS App Store og Google Play-Store

• Optimalisert for mobilkommunikasjon

• Datasikre servere i Tyskland



Takk for
oppmerksomheten!



@DOKANORGE

gjerne!

upbeat construction
digitale tjenester for høyere produktivitet
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