PlanRadar prejel nagrado EY Entrepreneur Of The Year™
PlanRadar, ki ima več kot 5.500 naročnikov v 43 državah, je zahvaljujoč hitri rasti števila
naročnikov prejel nagrado v kategoriji zagonskih podjetij
Dunaj/Ljubljana, 4. november 2019 – PlanRadar, podjetje specializirano za digitalno
dokumentacijo in komunikacijo pri gradbenih ter nepremičninskih projektih, je na gala prireditvi,
ki je potekala na Dunaju, prejelo nagrado EY Entrepreneur Of The Year ™ v kategoriji zagonskih
podjetij. Nagrada EY Entrepreneur Of The Year™ je ena najprestižnejših svetovnih nagrad za
podjetnike. Žirija, ki podeljuje nagrade, pri ocenjevanju upošteva rast, potencial za prihodnost,
inovacije, vodstvo in družbeno odgovornost podjetja.
" Zelo smo ponosni, da smo prejeli tako prestižno nagrado. Ta nagrada dodatno potrjuje uspešnost
našega poslovnega modela in kakovost naše oblačne SaaS (programska oprema kot storitev)
rešitve. Žirija je prepoznala naše izjemne podjetniške dosežke in rast števila naročnikov. Naše
rešitve uporablja že več kot 5.500 naročnikov v 43 državah, vključno s Slovenijo," je dejal Sander
Van de Rijdt, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja PlanRadar.
Bojan Petković, regionalni direktor za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo pri podjetju PlanRadar, je dodal:
“Kljub temu, da sta si gradbeni sektor in trg nepremičnin v Sloveniji v zadnjih letih opomogla od
posledic krize, še vedno zaostajata pri digitalizaciji. Preveč podjetij v gradbenem sektorju opravlja
svoje delo točno tako, kot so to počeli pred 20 ali 30 leti. Velik del delovnega procesa še vedno
poganjajo papirni dokumenti, ki imajo lahko negativen učinek na proces zaradi ogromnih količin
podatkov. PlanRadar gradbenemu sektorju in trgu upravljanja z nepremičninami nudi digitalno
dokumentacijo, upravljanje defektov in nalog v celotnem življenjskem ciklu projekta. Upamo, da
bo nagrada EY Entrepreneur Of The Year™ naše potencialne naročnike še dodatno prepričala,
da je PlanRadar prava rešitev za njih.”
Programsko opremo PlanRadar uporablja več kot 5.500 naročnikov v 43 državah, vključno s
slovenskim podjetjem SVP Avio, ki izdeluje hibridne in električne barke Greenline.
###
O rešitvi PlanRadar
PlanRadar je spletna SaaS (programska oprema kot storitev) rešitev za dokumentacijo in
komunikacijo pri gradbenih ter nepremičninskih projektih, neodvisna od platforme in naprave.
Uporablja se za gradbeno dokumentacijo, odpravljanje defektov in upravljanje nalog,
certificiranje, vzdrževanje, predaje dela itd. PlanRadar je na voljo prek spletne aplikacije (za vse
brskalnike) in aplikacij za vse pametne telefone ter tablične računalnike (iOS, Android, Windows).
Temelji na digitalnem zemljevidu, ki vključuje dokumentacijo, omogoča komuniciranje in deljenje
informacij. PlanRadar z digitalizacijo delovnega procesa zmanjšuje pogostost napak, prihrani čas
za vse vključene izvajalce in zagotavlja povečanje učinkovitosti. Enostavno usposabljanje za
uporabo in odprava potrebe po vzdrževanju aplikacije omogočata zmanjšanje stroškov do 70
odstotkov. Podjetje PlanRadar ima sedež na Dunaju in ima že več kot 5.500 naročnikov v 43
državah.
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