
Bella Center Copenhagen er Skandinaviens største kongres-, 

konference- og messecenter. Centeret danner hvert år ram-

merne for en lang række messer og andre arrangementer.  

Driftsafdelingen håndterer ca. 120.000 m2 i Bella Center  

Copenhagen alene, og her indmeldes mange typer af drifts-  

og vedligeholdelsesopgaver inden for for mange forskellige  

områder.  

 

Nem opstart

RIB’s facility management løsning iTWOfm blev indkøbt i 

forbindelse med opførelsen af AC Hotel Bella Sky, men kom 

først i anvendelse i Bella Center Copenhagen i starten af 2015, 

da Martin Groth kom til. ”Tidligere skete indmeldingerne over 

mail eller pr. telefon. Der lå et kæmpe arbejde i at administrere 

og holde styr på de indmeldinger, der kom ind. Nu er det hele 

samlet ét sted, hvilket er et kæmpe plus og sparer os for meget 

tid.” fortæller Martin Groth, Technical Operation Manager, som 

varetager driften af Bella Center Copenhagen.  

”iTWOfm blev hurtigt implementeret, og alle tog godt imod 

systemet. Opstartsperioden var meget kort, fordi det hele er 

så nemt.” fortæller Jonas Bruun, Technical Supervisor, Bella 

Center Copenhagen.

Bella Center Copenhagen

» Martin Groth, Bella Center:
 » iTWOfm har gjort vores hverdag rigtig meget  

nemmere og sikrer kommunikationen, som er vigtig, 

når man drifter så mange kvadratmeter. Systemet 

giver alle en sikkerhed for, at der bliver taget hånd  

om tingene.

 

Nedsætter tiden fra en opgave opstår, til den bliver løst 

Når der kom en indmelding ind tidligere, lå der et stort arbejde 

for driftsafdelingen i at tjekke op på, hvad der skulle til, og 

hvem der skulle tilkaldes for at løse opgaven. “iTWOfm syste-

met gør det meget mere gennemskueligt, hvad der skal løses, 

og den rigtige mand kan derfor blive sat på sagen med det 

samme. Samtidig skaber det overblik over hvad der haster, og 

vi er blevet langt mere effektive.” fortæller Jonas Bruun. 

 

Sikrer kommunikationen og skaber et fælles sprog

“Det kræver opdragelse af medarbejderne for at skabe et  

fælles sprog og sørge for, at der bliver givet nok og korrekt  

information til at løse en given opgave hurtigst muligt.  

Indmeldingsprocessen skal være brugervenlig og nem. Her  

er helpdesk funktionen i iTWOfm anvendelig, da det er meget 

simpelt at vælge fra dropdown menuen, og det gør det nemt  

at melde ind.” fortæller Martin Groth. 

iTWOfm

iTWOfm er RIBs facility management værktøj, hvor alle stam-

data vedrørende ejendomsporteføljen samles ét sted på en  

fælles platform. iTWOfm er opdelt i otte moduler, som gør det 

muligt at skabe en skræddersyet løsning, som understøtter 

ejendomssporteføljens konkrete behov. iTWOfm er markedets 

mest effektive værktøj til digital ejendomshåndtering og sikrer 

økonomisk overblik samt effektive arbejdsgange.

Lokation: Ørestad, Danmark

Kundetype: Privat 

Koncern: Bella Center er en del af BC Hospitality Group

Ejendomsportefølje: Ca. 120.000 m2

Antal brugere: 15

iTWOfm siden: 2014


