A hibakezelésére
fordított idő 50%-kal
csökkenthető

Úgy gondoljuk, hogy az építési helyszíneken ez
a munkafolyamatok leegyszerűsítésének és a minőség
javításának egyaránt nélkülözhetetlen eszköze.

A vállalatról dióhéjban

A PlanRadar szoftver előnyei

• Európa-szerte 1000+ alkalmazott

• Használata egyszerű.

• Zágrábban, Horvátországban 75 alkalmazott

• A szoftver alkalmazása könnyedén elsajátítható,
és minden további képzés nélkül kevesebb,
mint 15 percet vesz igénybe.

• A holding székhelye Innsbruck-ban,
Ausztriában található

• Heti 7 órát takaríthat meg, vagy 18%-kal
csökkentheti munkájának költségeit!
Építési és felújítási projektjeik az alábbi
ágazatokat érintik
• Termelés és logisztika
• Kiskereskedelem és szórakoztatóipar
• Szállodák és szabadidős létesítmények

• Projektjeiről pillanatok alatt állapot- és helyszíni
jelentéseket hozhat létre, amiket alkalmazottainak
és partnereinek azonnal továbbíthat.
• Minden információ az adatvédelmi
követelményeknek (GDPR) megfelelően tárolt.

• Irodák és adminisztráció
• Oktatás és kutatás

Hogyan teszi az ATP hatékonyabbá építési
projektjeit a PlanRadar-ral?
Az „ATP architects engineers“ az építőipar egyik
legelismertebb és leginnovatívabb európai tervező
vállalata, melynek szakemberei folyamatosan arra
törekszenek, hogy munkafolyamataikat javítsák.
„Minden projekthez a PlanRadar szoftver használatát
javasoljuk“ – állítja Branko Knežević,vokleveles
gépészmérnök, a zágrábi székhelyű „ATP Zagreb
arhitekti inženjeri d.o.o.“ nevű építészeti iroda
igazgatója. „Úgy gondoljuk, hogy az építési helyszíneken
ez a munkafolyamatok leegyszerűsítésének és a minőség
javításának egyaránt nélkülözhetetlen eszköze.“

70 év tapasztalat az építészetben
Az ATP csoport már több mint 70 éve
tevékenykedik. Európa egyik legelismertebb
építőmérnöki és építészeti irodájaként több országban
összesen tizenegy irodával vannak jelen. Az ATP
forradalmi szemléletet képvisel a tervezésben, aminek
lényege az, hogy az építészek és mérnökök vegyes
csapatokban dolgoznak, és a projektekben már
a kezdetektől aktívan együttműködnek.
„Interdiszciplináris iroda vagyunk. A csapat
építészekből, szerkezettervezőkből, valamint gépész- és
villamosmérnökökből áll. – folytatta Branko Knežević.
– Saját BIM részlegünk is van, mivel csaknem tíz éve
kizárólag BIM szoftverrel dolgozunk.“
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A jövőformálók megoldásokat keresnek
A jól működő, interdiszciplináris csapatmunka ellenére
a tervezési szakaszban az ATP zágrábi csapatának
építészei és mérnökei nagyon fontosnak tartották,
hogy a helyszíni ellenőrzéseket tekintve munkaidőt
és költségeket csökkentő megoldásokat találjanak.
A hibarögzítés a helyszínen tevékenykedő mérnököktől
megkövetelte, hogy az építkezés állapotának részletes
leírásához többféle eszközzel és dokumentummal
rendelkezzenek. Ezután a dolgozók még órákat töltöttek
az irodában, hogy feldolgozzák ezeket az információkat.
A hibadokumentálás emiatt nagyon munkaigényes
volt, és ez az ATP architects engineers vállalatnak sok
gondot okozott, hiszen a helyszíni ellenőrzés jelentős
erőforrásokat emésztett fel.

Egy ötlet mérnököknek mérnököktől
Az ATP megoldást keresett arra, hogyan tudnának
dolgozói az építési hibajegyzékek készítése és
feldolgozása során időt megtakarítani. Csak egy
megoldásnak volt esélye. Az ágazatot és az ágazati
kihívásokat részletesen ismerő szakemberek által
kifejlesztett termék után kutatva a vállalat a PlanRadar
mellett döntött. „Rögtön világos volt számunkra, hogy
a PlanRadar kiváló termék, mert ez a szoftver figyelembe
veszi munkamódszereinket“ – mondta Branko Knežević.

Helyszíni ellenőrzés a legújabb technológiával
„A PlanRadar-t különféle helyszíni ellenőrzési feladatokhoz
használjuk. Ez a munkaterület az építőmérnökökhöz
tartozik, akik egyedül vesznek részt ebben a feladatban,
de érinti a gépészmérnököket és villamosmérnököket is,
mivel ők is alaposan átvizsgálják a helyszínt.”
– mondta Branko Knežević a szoftverapplikációk
ismertetésekor. A PlanRadar-ral való együttműködés
előnyeiről ezt nyilatkozta: „Már nem kell vázlatokat,
hangrögzítőket, kamerákat, tollat és papírt vinni az
építkezésre. A részletes hibaellenőrzés során már nem kell
olyan sok időt fordítanunk a hibarögzítésre. A PlanRadar
segítségével 50 százalékkal csökkent a hibakezelésére
fordított idő. Sokkal többre jutunk kevesebb idő alatt.”

Egyértelmű kommunikáció
Az ATP építészmérnökei már évek óta használják
a PlanRadar-t. Christoph Achammer, az ATP igazgatója
és alapítója, a Bécsi Műszaki Egyetem professzora
megmagyarázta, hogy mi ennek az oka: „Nem léteznek
minőségi épületek hatékony építési dokumentáció nélkül.
A PlanRadar segítségével építészeink és mérnökeink
a helyszínen és az irodában is egyszerűen és gyorsan
tudnak dolgozni.“
A jól áttekinthető kommunikáció érdekében a PlanRadar
használata elengedhetetlen a vállalat sikeréhez. Az ATP
a szoftvert a különböző külső partnerekkel, például az
alvállalkozókkal és a befektetőkkel való kapcsolattartás
érdekében használja. „A régi kommunikációs csatornákkal
ellentétben ez zökkenőmentesen működik. Az e-mailes
kommunikáció például mindig adatvesztéshez vezetett”
– mondta Branko Knežević.

Ügyfelekre szabott termék
A szoftverek egyik legfontosabb jellemzője
a felhasználás egyszerűsége. Az ATP mérnökei
és építészei általában egyszerre több projekten
dolgoznak, így nincs idő az új technológiák
használatának hosszadalmas betanulására.
A PlanRadar segítségével a szoftver új felhasználói
perceken belül létrehozhatják első projektjüket.
A szoftver másik előnye a páratlan rugalmasság.
A PlanRadar szoftverben az ATP a kezdetektől fogva
saját igényeihez igazította a projekteket. Az adatok
rögzítésétől a jelentések készítéséig a felhasználók
a szoftver különböző felületeit és funkcióit
szabadon beállíthatják.

  
 



  
 





  
 

3

