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PlanRadar – efektywne i uporządkowane rozwiązanie

Prosta rejestracja danych 
Proces dokumentacji odbywa się 
bezpośrednio na budowie lub w Twoim 
smartfonie czy tablecie. Zdjęcie, film, 
tekst, datę czy notatkę z rozmów 
wprowadza się do cyfrowego planu 
tylko raz – nawet jeśli urządzenie 
pracuje w trybie offline.

Bezpośrednia komunikacja 
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku 
wszystkie usterki lub zlecenia wraz  
z terminem ich opracowania, opatrzone 
odpowiednim priorytetem,  
są przekazywane bezpośrednio  
do odpowiedzialnych podwykonawców. 
Cała komunikacja pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami odbywa się w aplikacji 
PlanRadar lub za pomocą poczty e-mail.

Dokumentacja bez braków 
Użytkownik posiada zawsze stały 
dostęp do swoich projektów i może 
na bieżąco kontrolować postęp  
w zakresie eliminacji usterek. Funkcja 
automatycznego protokołowania 
umożliwia w każdej chwili dokładną 
kontrolę nad wszystkimi procesami, 
a po naciśnięciu przycisku można 
otrzymać zindywidualizowany raport.

Zaufali nam m.in.

W przypadku projektów budowlanych i zarządzania nieruchomościami niezwykle 
ważne jest zapewnienie odpowiedniej jakości. PlanRadar sprawia, że wszyscy 
uczestnicy projektu otrzymują wszelkie, niezbędne informacje i dysponują aktualną 
wiedzą. Tym samym PlanRadar pomaga zaoszczędzić czas, zasoby, nerwy oraz nawet  
70 % kosztów. Zapewnienie jakości było dotychczas często trudnym zadaniem. 
Pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami ds. projektu oraz specjalistami 
panował nierzadko chaos związany z planowaniem, powstawały też luki informacyjne.
Przede wszystkim nieefektywne gromadzenie danych za pomocą różnych urządzeń, 
m.in. aparatów cyfrowych, dyktafonów i analogowych notatek  
na planach, prowadziło często do nieprzejrzystego przepływu informacji.  
Dodatkowo niejednokrotnie dochodziło do tego, że były one przesyłane  
i dokumentowane różnymi kanałami. Wszelkie tego rodzaju działania skutkowały 
często powstawaniem różnych wersji dokumentów, a w najgorszym przypadku  
utratą informacji. Dzięki oprogramowaniu PlanRadar wyżej wymienione  
scenariusze należą do przeszłości.

Prowadzenie dokumentacji budowlanej, 
zarządzanie zadaniami i eliminacja usterek 
jeszcze nigdy nie były tak łatwe
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Jedno rozwiązanie. Wiele zalet

 Wczytywanie planów
Plany są wczytywane w postaci 
plików PDF lub graficznych.  
Możliwa jest również ich aktualizacja. 

 Statystyki
Dzięki wizualnym analizom statystycz-
nym można na bieżąco obserwować  
aktualny stan realizacji wszystkich 
zleceń i postępy w zakresie eliminacji 
usterek.

 Eksport i archiwizacja
W każdej chwili można zapisać  
na swoim dysku całe projekty  
w formacie pliku Excel lub PDF,  
a także zdjęcia i notatki z rozmów.

 Filtry
Zindywidualizowana funkcja 
filtrowania umożliwia dokładny wgląd 
w istotne dane. Wygenerowane filtry 
można w prosty sposób zapisać  
w celu ich późniejszego 
wykorzystania.

 Użytkownicy
Istnieje możliwość zapraszania innych 
użytkowników do swoich projektów.  
W zależności od przypisanych 
uprawnień lub ról uczestnicy  
projektu mogą administrować 
platformą, tworzyć dokumentację,  
jak również zarządzać zadaniami  
i procesem eliminacji usterek.

 Powiadomienia
Wykonawcy i klienci otrzymują 
natychmiastowe powiadomienia  
o zmianach i nowych informacjach 
zarówno w aplikacji PlanRadar,  
jak i za pośrednictwem poczty 
e-mail. Bezpieczne i aktualne dane

PlanRadar zapewnia w pełni bezpieczny 
dostęp do przechowywanych informacji 
zarówno w wersji przeglądarkowej,  
jak i w aplikacji mobilnej.  
Wszyscy użytkownicy mają dostęp  
do najbardziej aktualnych danych,  
bez względu na stosowane urządzenie.

 Przystępność
Zarządzaj projektami, użytkownikami, 
planami i automatycznie generowanymi 
raportami w szybki i prosty sposób.

Serwer  
z certyfikatem ISO

Bezbłędne 
protokołowanie

Zgodność  
z RODO

Archiwizacja 
projektów

Korzyści

 Dostęp z każdego miejsca
Zapisuj informacje zarówno online,  
jak i offline, w biurze czy na budowie.

PlanRadar  
Dostępny zawsze i wszędzie
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Kompleksowe oprogramowanie do optymalnego 
zarządzania budową i nieruchomościami

  Bezpłatne dla  
 podwykonawców
Bezpłatne licencje dla 
podwykonawców. Umożliwiają one 
zatwierdzanie edycji zleceń przy użyciu 
tekstu, zdjęć lub statusu.

  Nieograniczona ilość  
 miejsca na dane
Projekty, plany, zdjęcia i notatki 
z rozmów można zapisywać bez 
żadnych ograniczeń.

  Zakres licencji  
 dostosowany do potrzeb
W zależności od potrzeb istnieje 
możliwość zmiany pakietu licencyjnego 
na inną wersję.

  Program dostosowany do  
 wszelkiego typu urządzeń
PlanRadar jest dostępny w wersji  
na smartfony i tablety oraz  
w przeglądarce internetowej.

  Bezpłatna aktualizacja  
 oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania 
zarówno dla aplikacji mobilnej, 
jak i wersji internetowej jest 
bezpłatna.

  Skuteczne wsparcie
W razie jakichkolwiek pytań nasz 
zespół wsparcia służy pomocą 
pod adresem:
support@planradar.com

    

Dostęp na wszystkich 
urządzeniach 
iOS, Android, Windows i przeglądarka internetowa

„Doskonałe budynki wymagają profesjonalnej dokumentacji budowlanej. 
PlanRadar umożliwia naszym architektom i inżynierom proste i szybkie 
zarządzanie procesem eliminacji usterek zarówno na budowie,  
jak i w biurze.”
prof. uniw. architekt Christoph M. Achammer,  
CEO ATP architekten ingenieure

„W CBRE ciągle poszukujemy nowych cyfrowych narzędzi, które generują 
dla naszych klientów wartość dodaną, a naszym pracownikom ułatwiają 
pracę. Decydując się na zakup programu PlanRadar, znaleźliśmy rozwiązanie, 
które spełnia oba wymagania, oraz zespół, który zna rynek, rozpoznaje jego 
potrzeby i stale rozwija produkt.”
Dr Thomas Herr, EMEA Head of Digital Innovation, CBRE

Biuro
Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Tel.:         +48 223 070 804
Mail:      info@planradar.com
Strona: www.planradar.com/pl

Przetestuj 
teraz przez  

30 dni 
bezpłatnie

http://www.planradar.com/pl

