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ATT UPPRÄTTA OCH UNDERHÅLLA 
EN APD-PLAN HAR ALDRIG VARIT 
ENKLARE ÄN NU

MÅNGA FÖRDELAR
TIDSBESPARANDE 
Programmet är mycket lätt att använda och det 
går snabbt att rita direkt i datorn.

ALLTID AKTUELL
Ett vanligt problem är att APD-planer sällan 
uppdateras eftersom det upplevs som krångligt. 
Med den här lösningen är det enkelt att ändra, 
ta bort eller lägga till produkter i takt med att 
byggplatsen förändras.

GER SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN 
Alltid senaste versionen med utrymningsplaner 
och återsamlingsplatser tydligt markerade - att 
visas på papper eller skärm.

ALLTID TILLGÄNGLIGT
Tjänsten är webbaserad och kan användas på 
vilken dator som helst. 

SKALENLIGT
Situationsplan och symboler är alltid i rätt skala 
i förhållande till varandra. 

UNIKT SYMBOLBIBLIOTEK
Symboler för byggprocessens olika delar är 
utvecklade tillsammans med företag inom 
byggbranschen.

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG
Mejla en aktuell situationsplan som dwg och 
pdf. Vi anpassar ritningen efter vårt system 
och ger er tillgång till programmet via särskilt 
lösenord. Därefter är du redo att rita.

Vi vet att många platschefer önskar ett enklare sätt att skapa och un-
derhålla APD-planer. Nu finns en lösning på detta problem - ett web-
baserat program från Cramo. 
 Ni levererar en situationsplan och vi ger er möjligheten att själv på 
ett enkelt sätt skapa en lättarbetad lösning direkt i er dator. 
 Färdiga symboler för bodar, el, VVS, säkerhet och transporter gör 
att arbetet går snabbt och blir lättöverskådligt.



INTUITIVT OCH LÄTTANVÄNT 
VIA WEBBEN

BODAR, CONTAINERS, TOALETTER
Färdiga symboler för valfritt antal bodar i ett eller flera plan, containers av 
olika storlekar, toaletter, väderskydd, tält och miljöstationer. Objekten kan 
roteras för exakt placering och visas skalenligt på ritningen.  

ÖVRIGT

text

TRANSPORTER OCH ÅTERSAMLINGSPLATSER
Här ritas körvägar och trafikflöden in liksom vändplatser och parkerings-
ytor. Längd på körvägar anges automatiskt på skärmen.

TILLFÄLLIG EL
Symboler för belysning, olika typer av elcentraler samt fjärrvärmecen-
traler. Med ett ritverktyg utförs enkelt kabeldragningar.

ÖVERSIKT OCH UTSKRIFT
Det är enkelt att ta fram en översikt med samtliga inritade objekt och 
en förklaring till symbolerna. Vidare innehåller systemet en komplett 
innehållsförteckning av samtliga ingående komponenter och antal.
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EN UPPDATERAD APD- PLAN ÄR BARA EN 
LÄNK I KEDJAN AV TJÄNSTER SOM SKAPAR EN 
EFFEKTIV OCH FUNGERANDE BYGGARBETS-
PLATS

BUSINESS SUPPORT
Genom Business Support ges åtkomst 
till vårt affärssystem där man kan se 
befintliga beställningar, hyresstatistik, ta 
ut fakturakopior samt boka maskiner och 
utrustning. 

Mätning av energiförbrukningen på 
byggarbetsplatsen finns som tillval och är 
integrerat i Business Support.

MODULERA BOD
Med applikationen Modulera bod kan du 
själv simulera valfri boduppställning och 
möblera den. Det går enkelt att se hur 
många bodar som behövs och program-
met har funktioner för både planskisser 
och 3D-visning.

BYGGPLATSSERVICE
Vi ser till att el, belysning, ventilation, vatten 
och avlopp fungerar som det ska och är 
anpassade efter alla faser i byggnationen. 
Behöver ni en extra servicebil eller ett annat 
fordon så ordnar vi det också. 
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WEBBDEPÅ
Med Cramos webbdepå söker Du snabbt 
och enkelt fram produkter för beställning 
till vald depå eller direkt till byggplatsen. 
Webbdepån är öppen dygnet runt, året 
runt.
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