DBI

DBI PROJECTS
Har du ansvaret for at udarbejde og projektere?

Som installatør ved du, at udarbejdelse og projektering af anlæg kan være en tidskrævende proces. Det
indebærer optælling af komponenter og kommunikation både med kunden og den tekniske tegner, der skal
lave orienteringsplanerne.
DBI Projects er et software, der er designet og udviklet i samarbejde med fagfolk for at gøre dit arbejde
smartere og mere effektivt.
Med DBI Projects kan du bl.a.:
• Lynhurtigt placere og optælle komponenter
med Smart Projektering® og eksportere komponentlisten
• Tilpasse og dele installationstegninger
• Lave kabelplaner herunder gruppere og navngive grupper

Alt sammen samlet i én løsning, der er simpelt at bruge – for dig, dine kolleger og samarbejdspartnere.
DBI Projects vil forenkle og effektivisere dine arbejdsgange. Du sparer tid og penge, og dine kunder får et
professionelt og kvalitetssikret produkt.
DBI Projects er udviklet med afsæt i ABA-installationer, og der tilføjes hele tiden nye funktioner og ikonpakker. På nuværende tidspunkt indeholder DBI Projects ikonpakker for ABA-, AVA- og ABV-installationer.
Få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder
med DBI Projects, eller se mere på:
brandogsikring.dk/dbiprojects
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DBI PROJECTS
Abonnement
Basis

Standard

Pro

Premium

Entreprise

Pris pr. måned, kr.

375,-

750,-

1.500-,

3.000,-

4.000,-

Introduktionspris i 2022

250,-

450,-

900,-

1.800,-

2.400,-

Brugere

1

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Projekter

5

20

50

100

Ubegrænset

100

300

1.000

Ubegrænset

Ubegrænset

300,-

600,-

1.000,-

1.500,-

Detektorer pr. projekt
Smart Projektering©
Udarbejd/rediger kablingsplan
Navngiv grupper og detektorer

Modul: Orienteringsplaner

UNDER UDVIKLING

Pris pr. måned, kr.
Automatisk navngivning af grupper og detektorer
Konvertér til o-plans-layout
Åbn, se og redigér dine o-planer

Der er inkluderet 2 timers opstarts-hjælp og adgang til
onlinesupport i abonnementet. Yderligere hjælp kan tilkøbes
og følger DBI’s almindelige forretningsbetingelser og kontrakt
for DBI Projects.

Orienteringsplaner, automatisk navngivning af
grupper og detektorer samt konvertering til
o-plans-layout er under udvikling og er derfor
ikke tilgængeligt på nuværende tidspunkt.
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