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BoMidt har utviklet følgende produkter

MidtHMS MidtVLP MidtPROSJEKT



MidtHMS

MidtHMS

 Nyutviklet system som fungerer på alle 
plattformer (PC, nettbrett og smarttelefon)

 Dekker det lovpålagte kravet boligselskaper har 
til internkontroll

 Gir tett og god oppfølging av boligselskaper og 
styre

 Årlig gjennomgang og varsel på sms/e-post

 Dokumentasjon og historikk



MidtHMS



MidtVLP

MidtVLP

 Nyutviklet system som fungerer på alle 
plattformer (PC, nettbrett og smarttelefon)

 Avhjelper styrets ansvar for riktig og tilstrekkelig 
vedlikehold, og økonomisk planlegging

 Styrker dokumentasjon og kan bedre vilkår ved 
behov for finansiering/refinansiering

 Preakseptert for 50 % støtte fra Husbanken

 5 % reduksjon av forsikringspremie

 Dokumentasjon og historikk



www.midtprosjekt.no



MidtPROSJEKT

 Utgangspunktet:

 Boligbyggelaget, utbygger, megler og bank har 
ikke noe felles system for oppfølging og 
samhandling i utbyggingsprosjekter.

 Mye informasjon og viktig dokumentasjon 
utveksles, det skjer endringer undervegs og 
aktørene er ikke fysisk samlokalisert.

 Tanken er at forbedring og strømlinjeforming av 
prosessen vil gi økt kvalitet og effektivitet, bedre 
boligprosjekter, økt lønnsomhet og styrket 
omdømme.



MidtPROSJEKT

Nettbasert system for digital samhandling | Følger prosjektet fra A til Å | Dokumentasjon & historikk



MidtPROSJEKT [HOVEDOVERSIKT]

Samlet oversikt over 
alle prosjekter

Rask og enkel 
statusoversikt

Utbyggere får opp 
«sine» prosjekter ved 
innlogging

Listen kan raskt 
sorteres og tilpasses



MidtPROSJEKT [PROSJEKTETS HOVEDSIDE]

Mer detaljert info om 
hvert prosjekt

Oversikt over 
arbeidsoppgaver og 
frister – varsel sms/mail

Hurtigtilgang til 
dokumenter

Alle prosjekter har 5 
hovedfaser



MidtPROSJEKT [SJEKKLISTE OPPGAVER]

Hver hovedfase har 
flere arbeidsoppgaver

Fungerer som sjekkliste 
og arbeidsmal

Listen kan tilpasses 
prosjektet/utbyggeren

Utførte oppgaver 
markeres som ferdig



MidtPROSJEKT [DETALJER & INNHOLD]

Oppgavene 
dokumenteres i neste 
steg

Notater, sjekklister, 
maler og dokumenter

Endringer sporbare 
mtp HVEM og NÅR

Enkel opplasting av 
originale dokumenter



MidtPROSJEKT [SAMHANDLING]

 Eksempler på viktig input:

 Sjekkliste og protokoll for innledende info om 
prosjektet (også info fra BoMidt om hva som er 
viktig å tenke gjennom)

 Sikre siste versjon av prisliste og budsjett som det 
lages prospekt av og selges på

 Oppdatering av salg undervegs og innlegging 
av kontrakter

 Lagre signerte stiftingsdokumenter

 Tidsplanlegging stifting og innflytting



MidtPROSJEKT [ØNSKER]

 Innspill fra utbygger og megler:

 Hva oppleves som avgjørende overganger og 
grensesnitt i en utbyggingsprosess?

 Hvilken informasjon er viktig for dere å ha lett 
tilgang til undervegs?

 Hvor har det eventuelt «lugget» i tidligere 
prosesser?

 Hva er mest kritisk med tanke på forpliktelser mot 
kunder og tredjepart? (Juridisk)

 Hvilken type varslinger fungerer best? (sms/mail)
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