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PlanRadar włącza kolejny bieg: 2022 rok pod znakiem
przyspieszenia cyfrowej ekspansji
Mimo pandemicznego trzęsienia ziemi fundamenty nie tylko polskiej, ale i globalnej branży
budowlanej okazują się być zaskakująco mocne. Przedsiębiorcy wchodzą w 2022 rok z
umiarkowanym optymizmem, jednocześnie stale szukając możliwości optymalizacji
swoich działań. Coraz więcej z nich decyduje się na aplikacje wspierające budowę i
zarządzanie nieruchomościami. Do najpopularniejszych należy PlanRadar, a skokowo
rosnące zainteresowanie platformą austriackiej spółki poskutkowało m.in. uzyskaniem
rekordowego finansowania inwestorów.
Według raportu Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych „Sektor budownictwa:
podsumowanie roku 2021 i prognozy na rok 2022”, branża zarówno w kraju, jak i za granicą
„wykazuje się niezwykłą odpornością na epidemię COVID-19 i poważne zakłócenia w światowej
gospodarce”. Mijający rok upłynął w Polsce pod znakiem umiarkowanego spowolnienia
koniunktury inwestycyjnej w segmencie publicznym i jednocześnie kontynuacji wzrostu w
segmencie prywatnym. Dużym wyzwaniem był niespotykany od niemal 15 lat wzrost cen
materiałów, a w pewnym stopniu oczywiście także niepewność związana z trwającą pandemią
COVID-19. – Jeśli jej dynamika nie ulegnie drastycznym zmianom, rok 2022 powinien upłynąć
pod znakiem względnej stabilizacji. Głównymi wyzwaniami dla inwestorów będą rosnące koszty
wykonawstwa i zatrudnienia, z ograniczoną dostępnością wykwalifikowanych pracowników. Dla
inwestycji publicznych kluczowy będzie także napływ środków z Unii Europejskiej, uzależniony
od sytuacji politycznej – prognozuje Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce.
Dobry czas na digitalizację
W 2022 pewna wydaje się za to kontynuacja procesu cyfryzacji branży budowlanej. Jej wzrost
wymusiły związane z pandemią lockdowny, paradoksalnie przyczyniając się do szybszego
odkrywania przez inwestorów i wykonawców zalet innowacyjnych narzędzi opartych na nowych
technologiach. Platforma PlanRadar jest tego najlepszym przykładem: w ciągu zaledwie 2 lat od
wejścia na polski rynek przekonała do siebie ponad klientów i została doceniona m.in. przez HB
Reavis – jednego z czołowych deweloperów powierzchni biurowych w Europie, budującego w
Warszawie nowoczesne centrum biznesowe Varso Place z budynkiem Varso Tower –
najwyższym obiektem biurowym w Unii Europejskiej.
– Trudna sytuacja pandemiczna okazała się być czynnikiem, który dodatkowo uwypuklił zalety
platformy. Przedsiębiorcy docenili możliwość efektywniejszego, mobilnego zarządzania
projektami, zdalnego delegowania zadań i szybkiej, treściwej komunikacji. Kluczowa jest przy tym
prostota obsługi narzędzia, z którego nawet średnio obeznany z nowoczesnymi technologiami
użytkownik potrafi efektywnie korzystać po zaledwie 10-minutowym szkoleniu. To wszystko
sprawia, że klienci, którzy zdecydowali się wejść z nami w „cyfrowy” etap rozwoju branży
budowlanej, otwarcie mówią o tym, że nie wyobrażają sobie już powrotu do analogowej
przeszłości – podkreśla Bartek Pietruszewski.
Odkrywanie możliwości nowych technologii idzie przy tym w parze z jej stałym rozwojem. W 2021
roku PlanRadar, w oparciu m.in. o bieżąco zbierane opinie i sugestie użytkowników, wzbogaciła

się o funkcjonalności takie jak integracja z technologią BIM, pozwalająca na pracę projektową z
modelami 3D, czy dodawanie notatek w formie filmów video. Uzyskała też certyfikat ISO 27001,
potwierdzający zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa przechowywanych i
przetwarzanych informacji. Na rok 2022 planowane są kolejne nowości, których wprowadzenie
zbiegnie się z wejściem PlanRadar na nowy etap rozwoju.
Aplikacja na miarę globalnego lidera
Od momentu założenia w 2013 roku PlanRadar stała się wiodącą europejską platformą do
kompleksowego zarządzania procesami budowy i utrzymania nieruchomości. Obecnie w ponad
60 krajach każdego dnia korzysta z niej około 100 tysięcy użytkowników reprezentujących 14,5
tysiąca branżowych klientów. W samym tylko 2021 roku firma osiągnęła wzrost na poziomie 100%
w stosunku do roku poprzedzającego i zamierza utrzymać tą wartość w roku 2022. Planuje
również wejście na 5 nowych rynków regionalnych oraz dwukrotne powiększenie zespołu,
liczącego na koniec 2021 roku 225 osób. Tak ambitne plany umożliwi 69 milionów dolarów,
pozyskane właśnie od inwestorów w ramach drugiej rundy finansowania.
– To najwyższa kwota osiągnięta kiedykolwiek w Austrii w ramach drugiej rundy finansowania
B2B – podkreśla Bartek Pietruszewski. – Tak duże zaufanie inwestorów jest efektem szybkiego i
stałego wzrostu firmy. Teraz zyskujemy dodatkowy bieg, pozwalający rozpędzić się jeszcze
bardziej i dotrzeć na rynki USA, Australii, krajów Zatoki Perskiej, Azji Południowo-Wschodniej
oraz Ameryki Łacińskiej.
Oprócz inwestycji w nowe oddziały, firma planuje także budowę nowego centrum
technologicznego i dedykowanego zespołu ds. innowacji produktów. To wszystko ma pomóc
jeszcze lepiej rozwijać PlanRadar jako platformę opartą na realnych potrzebach użytkowników.
Ich opinie stanowią bowiem podstawowe źródło danych, które po analizie pomagają podejmować
decyzje dotyczące kierunków ewolucji aplikacji.
– Efekty dotychczasowych działań i reakcje klientów utwierdzają nas w przekonaniu, że globalny
apetyt na naszą technologię jest duży – i do tego cały czas rośnie. Choć branża budowlana i
nieruchomości nie należy do tych najszerzej otwartych na cyfryzację, jest to proces, którego nie
da się już zatrzymać. My jesteśmy tymi, którzy pozwalają łatwo do niego dołączyć i
bezproblemowo przenieść się w cyfrową przyszłość. Jesteśmy przekonani, że w 2022 roku
zabierzemy tam wielu zadowolonych klientów z Polski i całego świata – podsumowuje Bartek
Pietruszewski.
***
PlanRadar to oparte na chmurze oprogramowanie dla branż budowlanej oraz nieruchomości. Powstało w Wiedniu
w 2013 roku. Jak dotąd firma pozyskała już ponad 14 tys. klientów w 60 krajach na całym świecie i nawiązała
współpracę z pierwszymi firmami w Polsce.
Aplikacja PlanRadar ma zastosowanie na różnych etapach inwestycji – od fazy projektowej, poprzez budowę, aż po
wykończenie i zarządzanie obiektem. Aplikacja gromadzi w jednym miejscu kompletną dokumentację oraz informacje
na temat stanu projektu. Umożliwia łatwe zarządzanie zadaniami związanymi z realizacją projektu i usuwaniem usterek.
PlanRadar łączy dużą funkcjonalność z łatwością wdrożenia i obsługi. Z aplikacji można korzystać na komputerach
oraz urządzeniach z systemami Windows, Android i iOS. Zarówno samo oprogramowanie, jak i wsparcie są dostępne
w języku polskim. Pierwsze szkolenie pozwalające na rozpoczęcie efektywnego korzystania z narzędzia trwa tylko 10
minut.
PlanRadar działa w przejrzystym modelu abonamentowym, bez dodatkowych opłat za wdrożenie oraz ukrytych
kosztów.

