
Aktivers værdi, afskrivning  & restlevetid
Et effektivt værktøj til værdifastsættelse af  

forsyningens fysiske aktiver 

VALUE



Hurtig søgefunktion af aktiv ved 
hjælp af kort- og opslagsværk  
I VALUE findes et nemt og hurtigt op
slagsværk med søgning efter et aktiv. 
Funktionen undersøger og belyser, 
hvilke værdier der allerede findes på 
eksisterende ledningsanlæg. Den bru
gervenlige søgefunktion gør det nemt at 
undersøge de forskellige aktivers værdi 
og deres restlevetid også i forhold til, om 
registreringerne stemmer overens med 
virkeligheden.   
Kortfunktionen er også relevant i for
hold til oprettelse af nye projekter. 
VALUE gør det nemt at importere og 
fordele værdier på aktiver i nye anlægs
projekter. Alle elementer tilhørende et 
nyt projekt kan ses i kortfunktionen.  
 
Rapport og dokumentation historik  
I VALUE gemmes alle rapporter og  doku  
men tation på et samlet sted. 

Alle rapporter indeholder præcise nøgle
tal. Funktionenerne er brugervenlig 
oprettelse, ændring og download af rap
porter samt dokumentation.  
 
Spar tid –  med simpel håndtering af 
årsrul  
Med VALUE er det enkelt at udføre ellers 
tidskrævende opgaver. VALUE bidrager 
til enkel og nem udførelse af opgaver, 
som rapporter til bestyrelsen, revisor, 
forsyningssekretariatet m.fl. VALUE 
assisterer også med opgaver, som 
eksempelvis løbende overvågning af 
forsyningens aktivmasse, der bevirker 
tids og ressourcebesparelser.  VALUE 
giver således overblik over alle forsy
ningsvirksomhedens anlæg og over den 
værdi, som aktiverne repræsenterer.

VALUE er et system, der skaber 
overblik over værdifastsættelse 
af aktiver hos en forsyning. VA

LUE er et effektivt værktøj til at fordele 
aktivers værdier ned på enkelte elemen
ter. Med VALUE får forsyningsselskaber 
en nem og effektiv håndtering af til
gange, ændringer, afgange samt op og 
nedskrivninger af aktiverne. VALUE kom
mer med rapportering og dokumentation 
til forsyningssekretariat, revisor og til 
intern brug og medfører besparelser på 
tid, ressourcer og omkostninger. Des
uden genererer systemet automatisk 
nøgletal og afrapportering til f.eks. ben
chmarking og årsregnskaber ved blot et 
enkelt klik.  
 
Samlet overblik over værdier, 
 afskrivninger og restlevetid  
VALUE er et webbaseret system, hvor 
alle aktiver er samlet i et fælles overblik. 
Systemet benytter en kortfunktion, der 
visualiserer aktiverne. VALUE er bruger
venlig med nem oprettelse af aktiver 
eller tilføjelse af et projekt importeret fra 
ledningsregistreringen. Systemet giver 
et overblik over hvert fysisk aktiv base
ret på værdi, afskrivning og restlevetid.  

VALUE
VALUE er markedets mest effektive og komplette værktøj til at 
fastsætte og styre værdier af forsyningers aktiver helt ned på 
elementniveau. 

VALUE Værdi-
fastsætter 
 Forsyningens 
 fysiske aktiver
VALUE understøtter alle forsyninger inden for  
områderne: Kloak, vand, varme mm.

Fordeling af aktivers værdi 
på element niveau inkl. 

afskrivning & restlevetid 

Hurtig adgang til & 
download af rapporter til 

dokumentation 

Fordeling af aktivers værdi på elementniveau. 
 Foto: Hans Søndergaard

Opslag & kortsøgning af 
aktiv med overblik over  

værdifordeling baseret på 
eksisterende ledningsdata, 

historikken og virkeligheden.  
VALUE skaber overblik vha. 
rapporter og dokumentation

Hurtig søgefunktion af aktiv vha.  
kort- opslagsværk 

”VALUE har gjort det muligt at værdifastsætte vores over 250.000 fy-
siske aktiver på det detaljeringsniveau, der er krævet af revisionen. 
Så mange aktiver kan vores økonomisystem ikke håndtere. Systemet 
giver os således et overblik over aktivers værdi, herunder afskriv-
ning og restlevetid,” siger Martin Brandi fra Aalborg  Forsyning. ”En an-
den gevinst er muligheden for rapporter, der gør det muligt at 
 sammenholde VALUE databasen med vores regnskabsprogram. Des-
uden indeholder det nye  VALUE muligheden for at vise et aktivs fysi-
ske placering, en funktion  vores revision sætter pris på, når der udfø-
res stikprøver af vores aktivering,”  fortsætter Martin Brandi fra Aalborg 
Forsyning. ”NIRAS har skabt et værktøj, der med brugervenlig visuali-
sering og funktioner gør aktiveringsprocessen  nemmere og mere 
gennemskuelig end tidligere”. 



NIRAS er markedsledende inden for 
digitale løsninger med ingeniørtek
nisk indhold. Vi lytter til vores kunder, 
er fleksible og leverer innovative 
software  løsninger og datarådgivning 
af høj kvalitet.

NIRAS Data & Software Services arbejder med 
softwareudvikling, data science, machine lear
ning, datavisualisering, GIS, IoT og automa
tion. Vi er kendt for succesfuldt at indarbejde 
NIRAS ingeniørtekniske kompetencer i digitale 
løsninger. Du vil som kunde møde en kompe
tent samarbejds partner i afdækning af dine 
forretningsbehov og i løsning af dine digitale 
 udfordringer.

Faglighed og tillid
Hos NIRAS er fagligheden central. Dette gælder 
både den ingeniørtekniske rådgivning og vores 
digitale ydelser. Et tæt og tillidsfuldt kunde
forhold er helt centralt for os. Vi lytter, lærer og 
udvikler skræddersyede løsninger, der giver vær
di og dækker reelle behov. 

Erfaring, kvalitet og service
Et vigtigt element for succes er erfaring. Hos 
NIRAS møder du kompetente medarbejdere med 
mange års erfaring i udvikling og drift af digitale 
løsninger inden for dit domæne. Dette sikrer dig 
den bedste rådgivning i alle projektets faser  
både før, under og efter levering, hvor vi står ved 
din side og tilbyder support og serviceordninger 
til ethvert behov. 
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Rådgiver
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Anni Offersgaard
Sales & Business Development Manager 
T: +45 4299 0309
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Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om de løsninger, som NIRAS kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte os.

 
www.data.niras.dk 


