
 
 
 
DockPlan Web projektet blev igangsat med det formål, at konvertere den eksisterende og velkendte DockPlan 
applikation fra et traditionelt desktop-program, til en 100% cloud-baseret web-applikation. 
 
Takket være betydelig støtte fra Den Danske Maritime Fond, er det lykkes for projektet, at nå i mål med første 
kommercielle udgave af DockPlan Web. 
 
Fordelen ved en web-applikation er: 
 

• Programafvikling og lagring af data sker i globale datacentre etableret til formålet, og ikke på kundens 
udstyr eller IT-infrastruktur. 

• Installation og opgradering af software, vedligehold af servere, backup af data, fejlfinding m.v. er således 
ikke kundens opgave eller ansvar, men en del af leverancen, når man benytter DockPlan. 

• DockPlan er globalt tilgængelig, og hele systemet køres i brugerens foretrukne internet-browser. 

• Enhver kan inviteres til at deltage i en dokning uanset geografisk placering, og forskellige interessenter kan 
gives adgang til at følge en dokning i realtid. 

 
DockPlan Web er nyudviklet fra bunden, ved brug af moderne principper og teknologi for udvikling af web-
applikationer. I applikationens tekniske design er der lagt vægt på, at minimere omfanget af datatransmission, af 
hensyn til brugere, der benytter DockPlan over satellitforbindelser. 
 
Denne første version af DockPlan Web indeholder den vigtigste funktionalitet fra den oprindelige DockPlan, 
herunder: 
 

• Udarbejdelse af dokningsspecifikation 

• Budgetter, priser og udgifter kan anføres i en vilkårlig valuta, med automatisk omregning 

• Fotos, tegninger og andre dokumenter kan knyttes til jobs som dokumentation 

• Håndtering af pristilbud fra værfter og underleverandører samt valg af samme 

• Indbygget Job Bibliotek for genbrug af jobspecifikationer fra andre dokninger 

• Database over skibene med detaljeret skibsdata 

• Database over kontakter såsom værfter, leverandører m.v. 

• Brugerdefineret information såsom kontoplan, foretrukne jobkategorier, jobtyper etc. 

• DockPlan opretholder fuld historik over skibenes gennemførte dokninger inkl. forløb, priser, 
dokumentation osv. 

 
Udviklingsarbejdet med DockPlan fortsætter i årene fremover. Der er planlagt megen ny funktionalitet, som vi 
ønsker at udvikle i samarbejde med kunderne på DockPlan, således at videreudviklingen designes og prioriteres i 
henhold til brugernes ønsker og behov. 
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