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Nettpartner AS
Kort fortalt

• Nettpartner AS etableres i 2006 gjennom en fusjon av 
5 montasje- og installasjonsselskap i FEAS 

• NP Holding, NP Drift, NP Prosjekt, NP Bane

• Ca 480 ansatte

• Omsetning på ca 1mrd kroner

• Bred geografisk dekning gjennom 13 avdelingskontor

• Dedikert til formålet –
«Effektivt og sikkert bygge og drifte samfunnskritisk infrastruktur»

• Hverdagsfokus:

– Godt samspill med profesjonelle og «krevende» kunder

– Leveranser basert på kompetanse, pålitelighet og gode løsninger

– Sikkerheten i høysete gjennom opplæring og holdningskampanjer

Hovedvirksomheter:



Strategi og konkurransekraft 
Ta sterkere eierskap til IKT

• Da Nettpartner Holding AS ble etablert i 2012  ble det 

etablert en ny strategi for å styrke selskapets 

konkurransekraft.

• Det ble besluttet å etablere en egen IKT avdeling for å få 

kontinuitet i IKT utviklingen. En viktig oppgave for IKT er å 

sette seg inn i og bygge kompetanse på hvordan 

Nettpartner jobber,  hvilke IKT behov dette utløser, og 

hvordan IKT kan støtte opp om vår arbeidshverdag

• Det ble utført en IKT analyse som søkte å avdekke hva 

som er Nettpartners største utfordringer ift effektivitet –

man fant da følgende:
– Prosjektlederne våre især – benytter altfor mye tid på 

administrasjon/registrering/flytting av data

– Papirmølle – det meste finnes elektronisk, men vi utnytter ikke dette

– Avdelingsvise rutiner og underlag gjør oss sårbare, lite konsistente og 

ineffektive



Implementering av NIS (dpPower)
Hvilke umiddelbare gevinster gir dette Nettpartner?

• Digital prosjektering

– Erstatter papir – høyere og riktigere kvalitet i dokumentasjon 

– Effektivisering av saksgang gjennom elektronisk utveksling av underlag til felt/dokavdeling

• Ensartet kalkulasjon 

– Riktigere prising og bedre erfaringsunderlag ved bruk av ett sett maler, 

varekataloger og felles kalkyle-/prosjekteringsverktøy

• Arbeidsflyt

– Sikrer standardisert gjennomføring på tid

– Smidig datautveksling med til enhver tid riktig status

– Klarere grensesnitt mellom ansvarlige/oppgaver – mindre personavhengig

• Standardisering

– Avdelingsvise metoder og verktøy erstattes av «Nettpartner-metoden»

– Forutsigbarhet og redusert tidsforbruk  

– Vi blir mindre sårbare ved at vi kan utveksle ressurser mer effektivt på tvers av avdelinger



Hvilke utfordringer har vi mot kundene?

• Nettselskaper med forskjellige systemer og prosesser

– Vi forventes å være gode i mange komplekse systemer vi ikke eier 

(NIS, portaler, ERP-systemer, Citrix-løsninger etc.) 

– Må forholde oss til en rekke IT-avdelinger med forskjellige løsninger 

for opplæring/support og lisensadministrasjon

• Dobbeltregistrering av informasjon

– I Elsmart, kundens NIS og ERP  - tidkrevende, utfordrer datakvalitet 

og sikkerhet

• Dokumentasjon

– Tungvint håndtering av dokumenter knyttet til prosjekt (Citrix, 

portaler, ERP, e-post etc.)

– Omfattende/unødvendige tilganger inn i kundens NIS

– Stadig strengere krav til dokumentasjon og raskere leveranse

• Liten grad av standardisering i bransjen 

– Ulike krav til dokumentasjon, produkter, ordreutveksling, portaler



Hvordan adresserer Nettpartner utfordringene?
Tiltak og effekt

• Integrasjoner der vi har volum

– Bedre ordreflyt og dok. flyt via integrasjon mot viktigste 

portaler som Elsmart & IFS Web

– Færre systemer å forholde seg til

– Entreprenør unngår dobbeltregistrering

– Redusert fare for forringing av data – bidra til felles mål om 

høyere datakvalitet

• «BYOD» - Prosjektere i eget fagsystem

– Raskere saksbehandling med høyere kvalitet

– Mindre sårbarhet/personuavhengig

• Kunne vise Nettselskapets nettinformasjon i eget 

Fagsystem

– Økt kvalitet i prosjektering 

– Høyere sikkerhet for montøren i felt

• Kunne importere Nettselskapets planskisser i eget 

Fagsystem 

– Basis for korrekt prising og materialbehov

– Nettselskap og Entreprenør jobber i samme underlag med 

de fordelene det gir

– Skjemaer kan på sikt erstattes av å redigere på nettobjekter?

• Nettpartner tilbyr innsyn i egen løsning

– Kartlag som understøtter dokumentasjon i kundens NIS

– Løpende innsyn i prosjektering ved større oppdrag



Oppsider ved foreslåtte tiltak
Hvilke gevinster gir dette for Nettselskapet?

• Enklere forvaltning
– Redusert lisenskost. (NIS/Citrix/Elsmart)

– Redusert opplæring/forvaltning/support

• Bedre prosjektgjennomføring
– Raskere saksgang 

– Bedre dokumentasjon

– Riktigere prising

– Økt sikkerhet for montøren

• Bedre datakvalitet
– Deling av underlag – færre feilkilder

– Automatikk / mindre dobbeltregistrering

• Høyere sikkerhet
– Redusert risiko for informasjon på avveie

– Redusert risiko for registreringsfeil i NIS



Nettpartner ønsker å bidra til å effektivisere bransjen!!
Dette jobber vi for

• La de beste bane vei / gi premissene
– Nettselskapene og entreprenørene må spille hverandre gode ved å oppfordre til og støtte opp om innovasjon

– Frem konkurranse:  lag standardløsninger som alle kan koble seg på og som er enkle å vedlikeholde

• «Bring Your Own Device» – da blir vi gode
– Forenkler utveksling av ressurser / gir fleksibilitet

– Et godt målbilde må ta høyde for at entreprenørene «tjener flere herrer»
• Og må således legge til rette for elektronisk deling av informasjon

• Informasjonen må uansett registreres i våre systemer…

• Digitalisering skaper mobilitet
– Mindre administrasjon: færre prosjektledere / flere montørledere

• Standardiseringer i bransjen
– Felles dokumentasjonsstandard
– Felles løsning for elektronisk utveksling av dokumentasjon

– Felles anbudsportal og produktkataloger

– Enhetlig struktur på arbeidsordre og lik informasjon til alle  



Takk for meg!


