
Digitální řízení dokumentace, komunikace, úkolů a administrativy

stavebních projektů

Digitální řízení



Každá stavba nebo realitní projekt má
minimálně 1 - 2 závady na každých 10 m2.

Některé velké projekty mají až kolem 80 000 
závad.

Fakt na úvod

Letiště Berlin-Brandenburg, © DPA

Stavebním závadám se nelze vyhnout...
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Problémy na projektech, které lze odstranit...

Těžkopádná dokumentace závad a průběhu výstavby
(poznámky, fotografie, diktafon, seznamy Excelu atd.)

Neefektivní a neúplná komunikace a přidělování úkolů
(přes telefonní hovory, e-maily, WhatsApp atd.)

Různé verze výkresů, dokumentů a reportů a 
netransparentné sdílení informací

Důležité informace zachycené přes různé
kanály a uloženy lokálně, ztráta dat

Nejasné informace o rozsahu, odpovědnostech, 
stavu a průběhu

Pen&paper systém a administrativní zátěž
Potřeba přepisovat a zpracovávat informace v 

kanceláři a časově náročná administrativa

Vyšší chybovost, nadbytečné předělávky
a zvyšování nákladů

Dokumentace, komunikace a administrativa
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Digitální řízení výstavby přes aplikaci PlanRadar

Řízení komunikace a úloh 
přes digitální výkres nebo BIM

Zaznamenávání dat a 
dokumentace projektu

Automatizace administrativy a 
reporty na jeden klik
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Uživatelsky přívětivá aplikace pro všechna zařízení
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Aplikace v cloudu

• Žádná instalace softwaru
• Dostupná kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení

Uživatelsky přívětivá

• Bez potřeby zaškolení do aplikace
• Úvodní nastavení aplikace za méně než 10 minut

Dostupná pro všechna zařízení

• Pohodlná práce na jakémkoli zařízení
(smartphone, tablet a počítač)

• Dostupná v online i offline módu

Uživatelé PlanRadaru ušetří až 7 hodin týdně. Společnostem přináší návratnost investice až 900%

Bezplatná zkušební verze

• Možnost vyzkoušet si PlanRadar během 
30 dní zdarma

• Jednoduché založení testovacího účtu 
přes planradar.com



Naši lokální a globální zákazníci

> 13.000
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zákazníků

z 55
zemí

> 10 000
založených testovacích účtů každý 

měsíc

> 15
jazykových verzí aplikace

> 25 000
projektů týdně řízených pomocí 

aplikace PlanRadar
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Elbphilharmonie Hamburg / 
Herzog & de Meuron

Cena: € 789 M.
Užitná plocha: 120.000 m²
Datum realizace: 2016
Lokalita: Hamburg, DE

Reference



Demo 
ukázka
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Děkujeme za Vaši pozornost

Pro více informací mě skontaktujte na a.vostarek@planradar.com nebo na čísle +420 776 018 740.
Navštivte www.planradar.com a vyzkoušejte si aplikaci na 30 dní zdarma.


