
–    O U T D O O R    –

SWG Efficient Facility får fastigheter och verksamheter att fungera optimalt under hela livscykeln. Allt från krav,  

projektering, byggnation, drift & förvaltning till arbetsplatsservice i ett integrerat informationsflöde. www.swg.com/se

Ta ett helhetsgrepp om fastighets utomhusmiljö.

Med Outdoor säkerställs att utomhusmiljön är i 
ett skick så att man kan upprätthålla värdet på 
den i linje med företagets mål. Säkra upp att alla 
medarbetare och externa leverantörer alltid har 
tillgång till samma data. 

Det finns mycket pengar att spara när det gäller 
fastighetens driftskostnader om man får kon-
troll över alla olika typer av skötselytor (rabat-
ter, gångar, gräsytor, lekplatser, utomhusgym, 
hundrastgårdar), skötsellinjer (staket, räcken, 
ledningar) och skötselpunkter (träd, armaturer, 
papperskorgar, parkbänkar, belysningar) i fastig-
hetens utomhusmiljö. 

Här finns även stöd för att hantera objekt under 
mark exempelvis VA-, gas-och el-ledningar.

I systemet lagras areor, antal och längder om 
olika typer av skötselytor, skötsellinjer och sköt-
selpunkter. Allt visas grafiskt på en karta och kan 
även genereras i rapportform till exempel vid 
upphandling av driftentreprenader för utom-
husskötsel. 

Behovet av att åka ut på plats för att uppskatta 
och mäta minimeras.  Alla entreprenörer får ex-
akta uppgifter om hur många kvm gräsyta som 

ska klippas, hur mång kvm körbar asfalt som ska 
snöröjas etc. 

Addera egenskaper på objekt t ex typ av träd 
och instruktioner om hur det ska beskäras. Ändra 
information på objekt till exempel stamdiameter 
på ett träd eller byt objektsklass på en yta, från 
gräs till grus. 

Sök på fastighetsbeteckningar, adresser eller 
objekt med unika ID:n exempelvis parkerings-ID, 
träd-ID eller en lekplatsbeteckning.

Via mobilt gränssnitt kan stora delar av förvalt-
ningen göras ute i fält, till exempel vid trädin-
ventering. Via mobilen kan man även aktivera 
GPS-positionering för att se sin aktuella position 
direkt i kartan. 

Skriva ut kartbild till PDF för att dela information 
till andra eller ta med den ut i fält.

Lösningen har stöd för webb, läsplattor och 
mobiltelefoner och kan antingen användas som 
en tilläggsmodul till FM ACCESS, SWG:s grafiska 
verksamhetsstöd, eller som en fristående pro-
dukt.

Lättarbetat gränssnitt för enkel åtkomst av grafisk byggnadsinformation i  
fastighetens utomhusmiljö. Webbaserad och plattformsoberoende. 

Hantering av mark och 
utomhusmiljö




