Hvad er Aftale og kommunikation?
Aftale og kommunikation er et abonnement, som giver
dig adgang til i alt 14 værktøjspakker, der vedrører IKT
og det digitale samarbejde. Værktøjspakkerne viser hver
især, hvordan du og dine samarbejdspartnere skaber
de bedst mulige betingelser for jeres IKT-aftaler og for
kommunikationen igennem den digitale byggesag.
Der er værktøjer til alle roller i byggesagen –
både når IKT-kravene skal stilles og når de skal opfyldes.

Hvad består den enkelte værktøjspakke af?
Den enkelte værktøjspakke er typisk sammensat af en eller
flere vejledninger, en eller flere eksempelsamlinger samt et
eller flere konkrete paradigmer, som du selv kan udfylde og
tilpasse dit projekt.
Alle værktøjspakkerne er baseret på branchens erfaringer.
De er udviklet i tæt samarbejde med faglige brugergrupper,
hvor der sidder eksperter fra hele branchen. Samme
brugergrupper er med til at sørge for, at værktøjerne bliver
opdateret i takt med ny lovgivning, ny viden og nye erfaringer.
Med et abonnement tilgår du til hver en tid den nyeste version
af det enkelte værktøj – men har også mulighed for at finde
tidligere versioner.

Mere information om værktøjspakker
Du kan se en kort beskrivelse af de enkelte
værktøjspakker på bagsiden af dette produktblad.
Hvis du har brug for mere information kan du
læse en lidt mere udførlig beskrivelse på:
molio.dk/aftale-og-kommunikation
Her kan du også købe det abonnement,
der passer til dig.

Hør mere om Aftale og kommunikation
Vil du vide mere om mulighederne i Aftale og kommunikation, eller har du
spørgsmål til dit abonnement, kan du kontakte os på info@molio.dk.
Molio | Lyskær 1 | 2730 Herlev | 70 12 06 00 | info@molio.dk | molio.dk

Fordele –
Aftale og Kommunikation

• Din håndtering af IKT bygger på branchens
gode erfaringer
• Der er hjælp at hente for alle IKT-roller i
byggesagen
• Der er konkrete værktøjer til hele processen
– også drift
• Centrale publikationer som fx IKTspecifikationerne (A102) er oversat til
engelsk så udenlandske aktører kan være
på niveau (og flere er på vej)

Indhold i Aftale og kommunikation
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A161 – Molio Identifikation
Molio Identifikation understøtter

A303 – IKT-kravstillelse
Hjælper bygherrer med at stille relevante
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A845 – Data til drift
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