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DFF-EDB er vokset ud af forsyningsbranchen. Siden 1985 har vi specialiseret os i at
udvikle administrative it-systemer og levere serviceydelser specifikt til forsynings
branchen.
•

Vi udvikler og leverer løsninger, der sikrer rationel drift og administration.

•

Vores løsninger sikrer en god forbrugerservice.

•

Vores abonnementsordninger sikrer ubegrænset support og vedligeholdte
it-systemer.

•

Vi holder vores brugere opdaterede med viden omkring systemerne.

•

Ambitiøs udvikling holder brugerne ajour med de teknologiske muligheder.

•

34 engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen.

Vi har over 260 fjernvarmeværker og Dansk Fjernvarme som andelshavere. Alle
værker er velkomne som kunder, og som andelshaver får du også direkte indflydelse
på udviklingen af vores it-løsninger.

DFF-EDB a.m.b.a.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding
Tlf. 7632 1250
dff-edb@dff-edb.dk · www.dff-edb.dk
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Kontakt os
for yderligere
information

Skal der
graves
i dit område?

Besvar med få klik en forespørgsel fra
graveaktøren!
Vi opsætter dit system med tegningshoved, signaturforklaring
og juridisk korrekt følgeskrivelse.
Fremover besvarer du forespørgsler fra Ledningsejerregistret
på få minutter.
Så ved graveaktøren, hvor dine ledninger ligger og, hvordan
han skal forholde sig!
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Lad os klare jeres LER-opsætning!
Vi tilbyder opsætning af profil og
tegningsinformationer til besvarelse af
ledningsoplysninger
- også kaldet en LER-opsætning.
Opgaven udføres som konsulentbistand efter medgået tid. Tidsforbruget
afhænger af om vi kan anvende en
standardopsætning eller om I ønsker en
specialopsætning. Derudover
afhænger det af om de informationer vi
modtager fra jer, kan læses direkte ind i
vores system.
Kontakt os for en videre snak, så vi kan
afklare jeres behov og give jer en god
pris på
løsningen

En LER-opsætning omfatter typisk:
•

Opsætning af tegningshoved med
logo, værkets kontaktoplysninger,
nordpil, målestok og henvisningstekst til kortets anvendelsesbetingelser.

•

Følgeinformation, der indeholder
betingelser, advarsler og bemærkninger omkring kortets ledningsinformationer samt oplysninger
omkring grundkortets indhold.

•

Signaturforklaring med de anvendte
lednings- og komponentsignaturer.

•

Profilopsætning med opstarts- og
opslagsindstillinger på de lokale
arbejdsstationer
(gælder dog ikke for Citrix-løsningen).

Se produktbeskrivelse, gældende priser samt
salgs- og leveringsbetingelser på:
www.dff-edb.dk

Når vi står for opsætningen
Vi gennemser jeres eksisterende opsætning med henblik på rådgivning omkring
opsætningen
•

Afklaring af design jer og os imellem

•

Vi udarbejder LER-opsætningen mht.:
Tegningshoved
Følgeinformation
Signaturforklaring

Kontakt René Agger Sørensen på tlf.
7632 1250 eller ras@dff-edb.dk, hvis du
vil vide mere.

Vi tilretter jeres lokale opstartsopsætning
Bemærk at, anvender I ikke vores Citrix
løsning, udveksles data via backups.

Kontakt os
for yderligere
information
Tlf. 7632 1250
ras@dff-edb.dk

