
JOBBER DU MED  
PROSJEKTER INNEN 

BYGG OG ANLEGG? 

Da vet du godt at samhandling 
og koordinering av aktører, roller, 
dokumenter, tegninger og frister  
er ressurskrevende, og at feil kan  

få store konsekvenser.
Interaxo er en samhandlingsløsning som  

sikrer beslutningsprosesser og fremdrift i 
prosjekter. Løsningen skreddersys for  

ditt prosjekt og gir deg full kontroll.

DIN NØKKEL 
TIL SUKSESS I 
PROSJEKTER

TEGNINGSHÅNDTERING
Interaxo har en trygg og effektiv løsning 
som sikrer alle prosjektdeltagere tilgang til 
godkjente og oppdaterte prosjekttegninger. 
Masseimport av tegningsliste og 
tegninger gjør det raskt å komme i gang. 
Revisjonshåndteringen er tilpasset prosjekter, 
og alle eldre revisjoner er tilgjengelige i et 
historisk arkiv.

BESLUTNINGSPROSSESSEN
Interaxo forenkler dialogen mellom prosjekt- 
deltakerne:
• Unngå unødig e-post og andre tidstyver
• All dokumentasjon og beslutninger er  

sporbare og samles i et eget prosjektrom
• Etter prosjektet fungerer prosjektrommet 

som et låst arkiv der all dokumentasjon er 
tilgjengelig.

SAMHANDLING
Interaxo er et prosjekthotell der du kan 
invitere interne og eksterne prosjektdeltakere 
til èn felles plattform i skyen. Alle i prosjektet 
får full oversikt over sitt ansvarsområde, og 
kan diskutere og løse saker fortløpende. 
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“ “

““

Interaxo gir meg god kontroll 
på alle aktørenes innsats, samt 
leveranser i prosjektene. All 
informasjon er lett tilgjengelig 
uansett hvor jeg befinner meg.
Å lede større leveranseprosjekter 
uten Interaxo fremstår i dag som 
utenkelig.

-Andres Thyri 
Senior prosjektleder, Artec Aqua

Interaxo forenkler hverdagen ved 
at relevant informasjon er å finne 
på et sted slik at vi sparer tid. I 
tillegg forenkler ordningen med 
flytmapper revisjoner, verifiseringer 
og tildeling av ansvar». 

- Erling Jensen
Eiendomsavdelingen Oslo Havn KF

HVORFOR VELGE INTERAXO FRA TRIBIA
Med er enn 90.000 brukere er vi markedsledende i Norden  

på prosjektverktøy for IT-,bygg- og anleggsbransjen. 

ENKEL DELING AV  
DOKUMENTER
Du kan enkelt søke, lese, redigere og 
distribuere dokumenter, og dele dem med 
andre prosjektdeltakere. 
Alt skjer sikkert og sporbart, uten  
utfordringer med brannmurer eller  
VPN. Alle dokumentene har versjons- 
kontroll og tilgangskontroll.
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