
Vadå digitalisering? 
Tre tips för den digitala resan

Gsite



1 2Suck, ännu en 
programvara

Tröskeln måste 
inte vara så hög

En långsiktig  
investering3

Möts du av suckar och kanske en liten 
känsla av irritation när du föreslår 
att jobba mer digitalt? Det är inte 
ovanligt. Det låter kanske krångligt, 
komplicerat och invecklat att behöva 
lära sig något nytt. Eller så är det 
kanske ordet ”programvara” som 
känns avskräckande. Men det är 
viktigt att våga bryta tidigare vanor 
och testa nytt. Tänk att få spara den 
där extra administrationstimmen 
på fredag eftermiddag och istället 
spendera tiden på annat. Med 
mindre handpåläggning, enklare att 
följa ärenden, säkerhetsfrågor och 
förseningar effektiviserar du din vardag 
på ett smidigt sätt och får mer tid 
över till annat. Låt oss visa dig hur det 
fungerar i praktiken, i en webbdemo. 

Har du en Iphone- eller Android-telefon 
där du kan ladda ner appar? Redan nu 
har du kommit en bra bit på vägen. 
Ta fram din telefon, ladda ner Gsite-
appen och logga in så snart du blivit 
inbjuden till ett projekt. Därefter kan du 
direkt börja registrera säkerhetsfrågor, 
kvalitétsärenden, checklistor, kontroller 
samt kommunicera med personer både 
i och utanför dina projekt. En app som 
förenklar din vardag, tycker vi, även 
ska vara enkel att både lära sig och 
lätt att använda. Vi erbjuder därför 
även ett uppstartsstöd, där vi visar hur 
ni på bästa sätt kan använde de olika 
modulerna. Vi hjälper er komma igång 
från start, och finns med som bollplank 
under er resa. 

Det kostar att köpa och implementera 
en ny programvara. Men det är viktigt 
att se på det som en investering 
för framtiden istället för enbart 
en kostnad. Genom att göra en 
tydlig implementeringsplan och 
nyttja vårt uppstartsstöd, får ni 
de rätta förutsättningarna för att 
snabbt komma igång och jobba i 
modulerna. Vinsten? Bland annat 
sparar ni värdefull tid i projektet, får 
en tydligare överblick, smidigare 
uppföljning och en transparens 
gentemot projektdeltagarna! I och 
med tidsbesparingen är det möjligt 
att hela årskostnaden återbetalt sig 
inom två månader. Med Gsites smarta 
och effektiva moduler är det nämligen 
möjligt att spara upp till 20% av din 
administrativa tid.
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Börja smått  

Identifiera era behov och hur förbättringspotentialen ser ut, och gör  
därefter upp en plan på hur ni ska gå vidare i processen 

Fatta beslut 

Ta faktabaserade beslut grundande utifrån de behov som  
ni har och hur programvaran kan hjälpa just ert företag uppnå de behoven

Webbdemo 

Boka en webbdemo för att få en inblick i programvaran  
och chansen att ställa dina frågor direkt 

Känner du dig nyfiken och vill veta 
mer om oss och hur vi kan  
hjälpa dig att ta det där första 
steget? Vi svara gärna på dina 
frågor och visar Gsite under en 
webbdemo. Kontakta vår Account 
Manager, Sofia Zell, för mer 
information.

Sofia Zell
0720-929040
sofia.zell@magicad.se
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