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Butler er et brugervenligt og kosteffektivt program til digital 
aflevering af byggeprojekter og ejendomsdrift. Når byggeriet 
står færdigt, kan du også bruge Butler til effektiv planlægning 
og udførelse af din ejendomsdrift.

Branchens mest gennemprøvede værktøj til digital aflevering
For offentlige bygherrer er der krav om at anvende digital 
aflevering af D&V-informationer i forbindelse med byggesager. 
Butler er branchens mest gennemprøvede værktøj til digital 
aflevering af byggerier.

Butler er 100 % webbaseret - det betyder, at bygherre, 
rådgivere, leverandører og underleverandører kan arbejde i 
programmet samtidig via personlige logins. På den måde har 
du konstant et opdateret og samlet overblik over projektets 
fremdrift og dialogen mellem byggesagens parter.

Effektiv drift af din ejendom
Butler er en effektiv samarbejdsplatform, som du kan bruge 
i driften af dine ejendomme. Med Butler kan alle brugere af 
din ejendom indberette opgaver til driftspersonalet - både via 
smartphone og hjemmeside.

Butler er det eneste danske Facility Management system, der 
er udviklet af praktikere for praktikere. Værktøjet er designet 
med udgangspunkt i den praktiske hverdag og drift, så det er 
logisk og let for dig at bruge. Samtidig har Butler integreret 
værktøjer til dataopsamling, analyse og afrapportering til 
beslutningstagere, så du hele tiden har det bedste grundlag 
for at følge, effektivisere og optimere din ejendomsdrift. 

DERFOR SKAL DU VÆLGE BUTLER
 · Alle driftshenvendelser, opgaver, historik og doku- 

 mentation på din ejendom samlet ét sted
 · Butlers dokumentbibliotek rummer overblik over  

 samtlige filer på din ejendom, som løbende scannes 
 for redundans og kan fremsøges på få sekunder
 · En samlet digital manual for dine ejendomme  

 (inkl. tekniske installationer og anlæg)
 · Brugervenligt - kan skræddersys til din organisation 
 · Med mere end 200 standardskabeloner på gængse  

 og lovbefalede vedligehold kan du hurtigt lave en  
 komplet driftsplan på din ejendom og dermed spare  
 90 % af dit tastearbejde
 · Digital aflevering – mulighed for overførsel af  

 information til driftspersonalet.



”God service! Og selvom Butler ikke kan alt,  
kan det, hvad vi typisk skal bruge i forbindelse 
med en digital aflevering – og prisen er god!”

Maria Sinding Sørensen
Hoffmann Entreprenørfirma


