Sådan vælger du den rigtige løsning til dokumentation af
Automation
Inden for el-dokumentation har en del virksomheder stadig ikke en fremtidssikret arbejdsgang - og med god
grund. Det er nemlig en stor beslutning at skifte til elektronisk el-dokumentation. Denne artikel ser på hvilke krav
man med rimelighed kan stille til et godt dokumentationsprogram
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Hvilke krav skal du stille?
Når du skal udvælge dit kommende eldokumentationsprogram, er det vigtigt at
holde fast i, at det er dig og dine behov,
der stiller kravene til hvad det skal kunne.
Et godt dokumentationsprogram skal
sætte brugeren fri til at kunne koncentrere sig om den rent faglige del, og samtidig udnytte det som computeren er god
til - nemlig at udføre tidsrøvende trivielle
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overblik, og befrier dem samtidig fra at
bruge kostbar tid på f.eks. udfyldelse af
styklister og ordrerekvisitioner.
Undervisning og god support
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