Podjetje PlanRadar v letu 2019 podvojilo prihodke in za leto 2020 napoveduje
300-odstotno rast
Programska oprema PlanRadar v številkah: več kot 6.000 naročnikov iz 43 držav, 25.000 izvedenih
projektov dnevno
Ljubljana, 14. januar 2020 – Podjetje PlanRadar, ki se je na zemljevidu inovativnih zagonskih podjetij
uveljavilo kot zaupanja vredno podjetje na področju urejanja digitalnih dokumentacij in
komunikacij v gradbenem ter nepremičninskem sektorju, je v letu 2019 nadaljevalo odlično rast in
podvojilo svoje prihodke iz poslovanja (v primerjavi z letom 2018).
PlanRadar je oblačna SaaS rešitev, ki z zagotavljanjem dostopa do trenutnih načrtov,
dokumentov, terminov in kontaktov spreminja gradbeni in nepremičninski sektor, saj večina
podjetij PlanRadar uporablja kot mobilno orodje za dokumentiranje projektov in defektov ter za
spremljanje nalog in dela na gradbišču. Aplikacija v realnem času distribuira informacije vsem
vključenim v projekt, odvisno od vrste pooblastil, ki so bila uporabnikom odobrena znotraj
programske opreme, ne glede na to, kje se trenutno nahajajo. Avtomatska poročila in statistika
dopolnjujejo vrsto zmogljivosti programske opreme.
Programska oprema PlanRadar uporabnikom ponuja številne prednosti: informacije se lahko delijo
v realnem času in brez napak. Temeljita dokumentacija uporabnikom omogoča natančen
pregled vseh izvedenih ukrepov. Na voljo je na vseh mobilnih napravah - Android, iOS in Windows
- na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.
“Vse od ustanovitve podjetja PlanRadar v letu 2013, smo priča konstantni rasti in danes z našim
znanjem ter programsko opremo oskrbujemo več kot 6.000. naročnikov iz 43 držav, aplikacija pa
beleži 25.000 izvedenih projektov dnevno. Kot rezultat konstantne rasti, smo v letu 2019 odprli dve
novi pisarni – v Londonu in Zagrebu. Za leto 2020 smo si postavili ambiciozne cilje, saj želimo leto
zaključiti s 300-odstotno rastjo v primerjavi z letom 2019,” je dejal Domagoj Dolinšek, soustanovitelj
in generalni direktor podjetja PlanRadar.
PlanRadar naročniki bodo tudi v letošnjem letu uživali v številnih nadgradnjah programske opreme
PlanRadar. Poleg vseh funkcij, ki jih platforma PlanRadar že nudi uporabnikom, bo posodobljena
platforma omogočala tudi, da se Informacijski modeli gradbenih objektov (BIM) obdelujejo v
skladu s standardom IFC. Poleg tega pa bo ekipa razvijalcev PlanRadar letos predstavila proces
implementacije sistema za upravljanje varnosti podatkov in kot rezultat tega procesa bo
pridobitev ISO 27001 certifikata, ki bo vsem obstoječim ter bodočim naročnikom zagotavljal
najvišjo stopnjo zanesljivosti in varnosti podatkov. Omenjena funkcionalnost bo dopolnila že tako
varno programsko opremo, ki vključuje obdelavo podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDPR).
“Upravljalci zgradb, gradbena podjetja, arhitekti in inženirji bodo z BIM modelom imeli več
preglednosti nad celotnim projektom. Programska oprema PlanRadar bo delovala tudi kot BIM
brskalnik, tako, da za ogled modelov BIM v celotni projektni skupini ne bodo potrebne dodatne
finančne naložbe. To pomeni, da bodo podatki naloženih stavb vidni neposredno v BIM brskalniku
znotraj same aplikacije. Dodeljene naloge in vse informacije o pomanjkljivostih, nalogah ter
nedokončanih opravilih bodo vidne v 3D pregledu objekta ter bodo na voljo vsem pooblaščenim

uporabnikom,” je dodal Bojan Petković, regionalni direktor za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo podjetja
PlanRadar.
Dodeljene naloge in vse informacije o pomanjkljivostih, nalogah ter nedokončanih opravilih bodo
vidne v 3D pregledu objekta ter bodo na voljo tudi ostalim pooblaščenim uporabnikom.
Uporabniki v povprečju prihranijo 7 ur na teden - približno 18 % svojega delovnega časa. Rešitev
uporablja več kot 6.000 naročnikov po celem svetu, vključno s priznanimi mednarodnimi podjetij,
kot so Strabag, Porr in Hochtief.
O aplikaciji PlanRadar
PlanRadar je oblačna SaaS rešitev za gradbene in nepremičninske projekte, ki zagotavlja dostop
do trenutnih načrtov, dokumentov, terminov in kontaktov. Omogoča tudi enostavno
dodeljevanje nalog in komunikacijo v realnem času. Zaradi tega, uporabniki PlanRadar rešitve v
povprečju prihranijo 7 ur na teden - približno 18 % svojega delovnega časa. Programsko opremo
PlanRadar danes uporablja več kot 6.000 naročnikov iz 43 držav in beleži 25.000 izvedenih
projektov dnevno.
Za več informacij obiščite www.planradar.com/sl/ in preizkusite demo verzijo PlanRadar platforme
tukaj.
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