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A myPlan.cloud egy professzionális dokumentációkezelő 

szoftver, amelyet kifejezetten az építőiparra fejlesztettünk. 

Könnyedén megoszthatod és menedzselheted a teljes 

dokumentációt az összes szereplővel egy többnyelvű 

környezetben – rengeteg hasznos funkcióval.





KEZDD AZ ALAPOKTÓL, ÉS

ÉPÍTS 
MARADANDÓT.
Így hangzik a szlogenünk, amely jól kifejezi, hogyan szeretünk 

az építőipari projektekre tekinteni. Hasonlóan nézünk 

szembe az új kihívásokkal is: ha az ismert megoldások 

nem tökéletesek, akkor jellemzően újakat találunk fel. Így 

született meg a myPlan.cloud szoftver is.

Az építőipari cégek általában nem foglalkoznak IT feladatokkal, főleg nem szoftverfejlesztéssel. Az a tapasztalatunk, hogy 

amikor két iparág ennyire távol áll egymástól, akkor nagyon nehéz az összhang megteremtése: mindkét félnek értenie kell, 

hogy pontosan mire is van szükség, emellett úgy kell azt implementálni, hogy a felhasználók számára könnyen érthető 

legyen, ugyanakkor a modern technológiai elvárásoknak is megfeleljen.

A sikerünk titka az, hogy bár eredetileg egy közepes méretű villamosipari kivitelezőcég vagyunk, emellett házon belül saját 

szoftverfejlesztő csapattal is rendelkezünk, amely az építőipari igények kiszolgálására specializálódott. A szoftverfejlesztés 

ezen módja kiváló lehetőségeket biztosított, hiszen az építőipari szaktudás közvetlenül találkozott az informatika 

tudományával, és ez az együttállás volt a kulcs ahhoz, hogy szakmai szemmel nézve is kiváló terméket készítsünk.

Hadd mutassuk be a myPlan.cloud szoftvert, amely kifejezetten az építőipar számára készült – szakértőktől szakértőknek.

Dokumentumverziók

Felejtsd el a PDF és DWG 
fájlkupacokat. Építsd fel a projekt 

struktúráját néhány perc alatt, 
majd hagyd, hogy a tervezők 
maguk töltsék fel a terveiket. 

Így bármekkora dokumentáció 
könnyen kezelhetővé és 

átláthatóvá válik.

Jóváhagyási folyamatok

Végezd el az adott revízió 
jóváhagyását vagy elutasítását, 

és add hozzá a tervezőnek szóló 
megjegyzéseidet. Megfelelő 
jogosultsággal még vissza is 

vonhatók ezek a műveletek; a 
menedzsment mindig látni fogja a 

múltbeli eseményeket.

Hibakezelés

Helyezd el a markert a térképen, 
jelölj ki egy csapatot, készíts 

néhány fotót, állítsd be a 
határidőt, és... Nincs több dolgod. 

A folyamatról értesítéseket 
fogsz kapni, és a hibajegyek 
– vagy akár a teljes projekt – 
időnyomát visszanézheted.



myPlan.cloud
A szoftverünket eredetileg dokumentációkezelés céljával 

hoztuk létre, de ahogy egyre többet és többet fejlesztettünk, 

a szoftver is többre lett hivatott – az alább felsorolt funkciók 

csak a jéghegy csúcsát képezik. A myPlan.cloud alapvetően 

egy webalapú applikáció, ezért bárhol, bármilyen eszköz 

böngészőjéből tudod használni – legyen az PC, mobil, 

tablet, Windows, Mac, Linux, sőt, akár okos TV is. Néha 

persze szükség van arra, hogy offline is működjön a 

program, ezért készítettünk mobil applikációt is, amelyet 

a Google Play és az App Store áruházból lehet letölteni.

Dokumentumverziók

Tölts fel új revíziókat, és rendeld 
hozzá őket automatikusan a 

dokumentumhoz. Tudd, hogy 
melyik a legújabb és melyik a 

jóváhagyott revízió.

Jóváhagyások

Definiálj bármilyen jóváhagyási 
folyamatot, majd alkalmazd 

azt bármely dokumentumra. A 
jóváhagyási teendőkről a szoftver 

napi összefoglalót küld.

Egyszerű fastruktúra

Tarts mindent rendezetten – 
legyen az mappa, dokumentum, 
revízió, hibajegy, jóváhagyás vagy 
bármi egyéb. Így nagyon könnyű 

lesz átlátni a dokumentációt.

Jogosultságok

Állíts be jogosultságokat az adott 
szerepkörökhöz vagy konkrét 

felhasználókhoz. Ezek öröklődő 
tulajdonságok, amelyeket akár 
mappánként is finomíthatsz.

A prezentáció használatra kész

Van egy felvételünk egy prezentációról, amelyben 
bemutatjuk a szoftvert: az egész nagyjából 1 óra 

hosszúságú, és mi ezt használjuk képzési anyagként is. 
Ebből megérthetők az alapvető funkciók – másra pedig 

nincs is szükség, mert a program nagyon egyszerű.

Vizuális megjegyzések

Rajzolj bele közvetlenül 
a tervrajzba, hogy a tervező 

tökéletesen értse, miért utasítod 
el a revíziót. Használj különböző 

színeket és formákat.

Összehasonlítás

Nézd meg, hogy mi változott két 
revízió között. A szoftver befelhőzi 

neked a különbségeket, ha a 
tervezők esetleg elmulasztották 

a jelölésüket.
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Mehrsprachigkeit? Igen.
Ez egy német szó, amelynek jelentése ‘többnyelvűség’. 

Szinte minden cég nemzetközi piacon szeretne mozogni, 

de a munkát nagyban megnehezítik a nyelvi akadályok. A mi 

szoftverünk több mint 14 nyelven kommunikál: a beépített 

szövegekhez (például „mappa hozzáadása”, instrukciók 

stb.) egy nemzetközi fordítóirodával szerződtünk, amely 

világszerte hivatásos anyanyelvi szakfordítókkal dolgozik. 

A felhasználók által bevitt szövegekre pedig (mappa neve, 

megjegyzések stb.) a Google Fordítót építettük be, amely 

automatikusan lefordítja az idegen nyelvű szövegeket.

Tervjegyzék

Kérd le a tervjegyzéket 
bármelyik mappában, 

mélységében generálva; így a 
teljes dokumentáció átlátható, 

kereshető és exportálható.

Értesítések

Kapj napi értesítést, amikor 
valami fontos változás történik 

a dokumentációban. Az 
alvállalkozód le sem tud iratkozni 

erről, ha nincs rá jogosultsága.

Hibakezelés terepen

Válassz alaprajzot, válassz 
csoportot, helyezd el a markert, 
adj hozzá képet és határidőt, a 
többit pedig bízd nyugodtan a 

szoftverre. Ilyen egyszerű.

Tömeges műveletek

Állj készen a masszív 
fájlfeltöltésre, és használd a 

tömeges műveleteket. Így akkor is 
gördülékeny lesz a munka, amikor 

százasával érkeznek a tervek.

QR-kódok

Mappák, dokumentumok, revíziók 
– manapság már mindennek van 

QR-kódja. Sőt, a myPlan.cloud 
automatikusan rá is tudja 

nyomtatni őket a PDF-ekre.

Dokumentumgenerálás

Ha van néhány sablonod, például 
anyagjóváhagyáshoz, akkor a 
szoftver a kitöltött adatokkal 

bármilyen dokumentum 
generálását képes elvégezni.
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A háttérsztori
2018-ban egy elég nagy problémával 

szembesültünk: sürgősen szükségünk 

volt egy szoftverre, hogy kezelni tudjuk 

a dokumentációban kialakult káoszt. 

A korábban használt módszerek 

(Dropbox, email, Google Drive, FTP, 

WeTransfer stb.) hirtelen rémálommá 

váltak, főleg mert a nyári helyettesítés is 

elkezdődött: a projekt szempontjából 

kulcsfontosságú kollégák nyaralni 

mentek, és mivel a helyetteseik 

korábban nem vettek részt a 

projektben, szinte semmit nem találtak 

meg a kaotikus fájlrendszerben.

A sok emberi hiba miatt a projekt 

komoly bajba került. Tudtuk, hogy 

ha csak egy alvállalkozó is rossz 

tervből dolgozik egy hétig, az (EUR-

ban kifejezve) 6 számjegyű kárt 

fog okozni.

Sürgősen kellett tehát egy megoldás, 

amellyel megelőzhetjük a katasztrófát, 

és könnyebbé tehetjük az életünket. 

Miután kipóbáltunk néhány jól 

marketingelt szoftvert, és rájöttünk, 

hogy az általuk nyújtott szolgáltatás 

nem kielégítő, azonnal elkezdtünk 

egy saját megoldáson dolgozni, 

és az utolsó pillanatban sikeresen 

megoldottuk a problémát. 

Amikor ezen túljutottunk, a 

szoftverünket nem dobtuk el. 

Továbbfejlesztettük, hogy egyre több 

és több dologra tudjuk használni 

házon belül, így egyre jobbá és 

rugalmasabbá vált. Később, amikor 

az építőipari partnereink látták, 

hogy mivel dogozunk, érdeklődni 

kezdtek, hogy hol tudnának ők is 

előfizetni rá.

Ez volt az a pont, amikor  úgy 

döntöttünk, hogy megalapítjuk 

a Bit Different Kft.-t, felépítünk 

egy felhőalapú környezetet, és 

elkezdjük értékesíteni a szoftvert 

– immár myPlan.cloud néven, 

SaaS appl ikác ióként .

SaaS

A SaaS a ‘Software as a Service’ 

kifejezés rövidítése, amelynek 

jelentése ‘szolgáltatott szoftver’. Ez 

leginkább egy előfizetéses programot 

jelent, amely telepítés nélkül is 

futtatható, például egy böngészőből.
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‘‘
Ez az idézet az egyik ügyfelünk tervkezelésért felelős kollégájától származik. A projekt során egy 200 lakásos társasházat 

építettek, minden egyes vevő egyedi igényeit figyelembe véve – amelyek persze folyamatosan változtak, rengeteg revíziót 

generálva ezzel.

A myPlan.cloud nélkül már rég felmondtam volna; nélkületek lehetetlen mind a 200 lakás 

tervét ennyire jól, egyszerűen, átláthatóan kezelni. Év végén óriási bónuszt kaptunk, mert 

egy vagyont takarítottunk meg a cégnek azzal, hogy nem égettük el a projektre szánt 

biztonsági tartalékot.

‘‘
Az általános munkamenet
Több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően kiválóan 

ismerjük a teljes folyamatot a projekt megálmodásától 

a kivitelezés utolsó lépéséig, az összes olyan buktatót 

is beleértve, amely pénz-, idő- vagy minőségvesztéssel 

jár. Pontosan ez az oka annak is, hogy jól ismerjük a 

felhasználóinkat: mi magunk is azok vagyunk. Így 

kialakult az a szemléletünk, amellyel létre tudtuk hozni a 

lehető legegyszerűbb felhasználói felületet, amely bárki 

által használható – a tervezőktől egészen az informatikailag 

kevésbé képzett kollégákig.

Adminisztrátorként létrehozol egy projektet, valamint a mappa- és dokumentumstruktúráját, majd hozzáférést adsz 
a felhasználóknak. Az egészet finomhangolhatod, például jóváhagyási folyamatokkal, hibakezeléssel stb.1
Te magad vagy akár a tervezők a megfelelő jogosultsággal feltöltik a terveket, akár különböző fájlkiterjesztésekben.  
A myPlan.cloud automatikusan revíziókba rendezi a fájlokat a könnyű áttekinthetőség érdekében.2
Minden résztvevő értesítést kap azon változásokról, amelyek őt érintik. A döntéshozó felhasználóknak jóvá kell hagyniuk 
vagy el kell utasítaniuk a terveket – sőt, még rajzolhatnak is rájuk. A tervek teljes története átlátható, visszanézhető marad.3
A tervező visszajelzést kap, aztán elkészíti és feltölti az új revíziót a javításokkal. 
A jóváhagyási folyamat újrakezdődik, és ezúttal a döntéshozók elfogadják a terveket.4
A kivitelezésen dolgozó kollégák e-mailes értesítést kapnak a változásokról és jóváhagyásokról, de ők maguk is 
bármikor tudják ellenőrizni a kezükben lévő terv naprakészségét a rajz sarkában található QR-kód leolvasásával.5
Miután befejeződik a projekt, a teljes tervállomány archiválható vagy átadható a rendszer üzemeltetéséhez. 
Semmilyen tervrajzot nem kell kinyomtatni, elég a QR-kódokat elhelyezni az épületben.6
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Nagyon tiszta víziónk van arról, hogy mit szeretnénk elérni, és ehhez lefektettünk néhány egyszerű, de fontos irányelvet. 

Mi nem egy befektetéségető, nagyotmondó cég vagyunk (akik ráadásul szeretik magukat startupnak hívni), hanem egy 

olyan cég, amely óriási nemzetközi akvizíciók nélkül is egészséges és nyereséges volt, már a legelső évétől kezdve. Úgy 

látjuk, hogy az alábbi kulcstényezők szükségesek az állandó növekedéshez – szoftverként és cégként egyaránt.

Főbb irányelveink

A myPlan.cloud minden projektet külön költséghelyként 
kezel. Nincs semmilyen fix díj, hanem minden 

projekt után az alapján számlázunk, hogy mennyi 
erőforrást használ fel: mekkora tárhely szükséges a 
fájlok tárolásához, és hány felhasználót hívtak meg a 
projektre. Nem kell előre kapacitást lefoglalni, mert a 

rendszer automatikusan skálázódik fel és le.

Korlátlan tárterület és kapacitás

Szerencsére értünk ahhoz, hogy a dolgokat egyszerűen 
és jól szervezetten tartsuk. Mivel mi is az építőiparból 
jöttünk, tudjuk, hogy senkinek nincs ideje bonyolult 

szoftvereket megtanulni, főleg azon kollégáknak, akik 
az építési területen dolgoznak. A szoftverünket ezért 

olyan egyszerűre terveztük, amennyire csak lehet. Az 
is megtanulja használni az 1 órás bevezető videó során, 
aki azelőtt csak Facebookozásra használt okostelefont.

Egyszerű, amennyire csak lehet

Egy szoftver cégszintű bevezetése általában egy 
vagyonba kerül, és csak utólag vesszük észre, hogy 

még mindenféle extra díjat is fizetnünk kell: rengeteg 
modul, egyedi fejlesztések, karbantartás stb. Ezzel 

szemben nálunk nincsenek sem modulok, sem rejtett 
költségek: kizárólag a felhasználószám és a tárterület 

alapján számlázunk.

Nincs extra költség

A szoftverünket folyamatosan fejlesztjük, és nagyon 
nyitottak vagyunk a visszajelzésekre. Még soha egyetlen 

ügyfélnek sem számláztunk fejlesztésért, pedig 
rengeteg kérést kaptunk már. Így persze ömlenek 

hozzánk az ötletek, amelyeknek nagyon örülünk, mert 
szeretnénk még jobbá válni. Ha van ötleted, oszd meg 
velünk, és ha egyetértünk vele, ingyen elvégezzük a 

vele kapcsolatos fejlesztést.

A fejlesztést mi álljuk
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A kivédhető hibák átlagos 

költsége (jó esetben a projekt 

biztonsági tartalékából elégetve), 

összehasonlítva a myPlan.cloud árával 

egy 22 hónap alatt lezajló 8 milliárd 

forintos projekten.

A legjobb reklám számunkra a jó hírünk: egyre több és több olyan ügyfelünk van, aki korábban alvállalkozóként dolgozott 

egy másik ügyfelünknek, de most saját projektet kapott, és szeretné nálunk menedzselni a dokumentációt. Szintén 

nagyon büszkék vagyunk arra, hogy alacsony a lemorzsolódás: azon ügyfeleink, akik ténylegesen, cégszinten bevezették a 

szoftvert, soha nem mondták le az előfizetésüket – annak ellenére, hogy nálunk nincs hűségidő.

230,5 
mFt

1,85 
mFt

Az egy főre eső termelési érték növekedése a myPlan.cloud 
bevezetését követően:

Csapatvezetőként szeretem meghallgatni a kollégáim visszajelzéseit. De a számokat még 

jobban szeretem! A dokumentum- és hibakezelésre szánt idő brutálisan lecsökkent, ráadásul 

a csapat közel hibamentesen kezdett dolgozni. A produktivitás elképesztő, és mindez csak 

annak köszönhető, hogy végre rendezett workflow-ink vannak. Köszönjük!

A myPlan.cloud használatával nagyjából 75%-os költségcsökkentést értünk el a HR jellegű 

kiadások tekintetében, ami azt jelenti, hogy a kulcsonfotsságú kollégák az adminisztrációnál 

sokkal lényegesebb dolgokkal tudnak foglalkozni. Képzeld el azt, hogy neked nem kell fájlokat 

küldözgetni, jóváhagyási részletekről e-mailezni, állandóan FTP-t nézegetni, stb. Egyszerűen 

csak megkapod a napi értesítőt a feladataidról, és perceken belül el tudod őket végezni.

‘‘
‘‘ ‘‘
‘‘

Ezek a statisztikák és visszajelzések az ügyfeleinktől származnak, akik megosztották velünk a szoftverrel kapcsolatos 

tapasztalataikat. Pontos cégneveket nem írhatunk le ide, de ezek nagyobb generálkivitelező és beruházó cégek, amelyek 

rendszerint rengeteg kollégával és alvállalkozóval dolgoznak sokmilliárdos projekteken.

Visszajelzés és statisztika
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Hamar Zoltán az építőiparból jött, és kész volt arra, 

hogy a technológiát a munkavégzés gyorsítására és 

automatizálására használja.

A myPlan.cloud mögött nemcsak egy csapat nagyszerű 

szoftverfejlesztő áll, akik találtak egy piaci rést, hanem egy 

évtizedek óta működő, közepes méretű, családi tulajdonban 

álló villamosipari kivitelezőcég is, amely ráadásul feltűnően 

sikeres is. A cég neve Ham-Bau Kft.

Ez egy második generációs családi vállalkozás, amelynek 

ügyvezetője és tulajdonosa is Hamar Zoltán, akinek 

ezenkívül több sikeres vállalkozása is van különböző 

iparágakban. Az egyik ilyen a Fakupac, amely az ország 

egyik legnagyobb fatelepe: tűzifa feldolgozásával és 

értékesítésével foglalkozik.

Zoltán villamosmérnök és három gyermek édesapja. 

Hobbija a vitorlázórepülés, 2021-ben hatodik alkalommal 

nyerte el a nemzeti bajnoki címet.

‘‘ Küldetésemnek tekintem, hogy megreformáljam az 

építőipart – a myPlan.cloud pedig óriási lépés e felé.

Azt vettük észre, hogy a kivitelezési hibák legfőbb 

forrása az információ hiányával, pontatlanságával, 

lassúságával van összefüggésben.

Amióta a myPlan.cloud széles körben elérhető, azóta 

minden adott ahhoz, hogy azzal foglalkozzunk, amit  

igazán szeretünk csinálni: kezdjük az alapoktól, és 

építsünk maradandót!

Hamar Zoltán
Ügyvezető, tulajdonos

‘‘
Ismerd meg az ügyvezetőt
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Nincs megállás

2022
2018-ban megkezdtük a szoftver fejlesztését: elkészítettük 
az első adatbázistáblákat, és megírtuk a programkód 
első sorait.

A szoftver korai verziója egy egyszerű Linux rendszeren 
futott egy irodai számítógépen. Ahogy telt az idő, és a 
partnereink saját verziót szerettek volna maguknak, úgy 
döntöttünk, hogy az egészet átépítjük egy felhőalapú 
környezetre, és értékesítjük a szoftvert mint szolgáltatást.

A myPlan.cloud egy felhőalapú rendszerré vált, 
felkészítve arra, hogy korlátlanul skálázzuk fel és le. 
Elosztott rendszerről van szó, amelyet rengeteg szerver 
szolgál ki, és mindent ún. clusterekben üzemeltetünk, 
kezdve az adatbázisokkal az object store-okon át a 
teljes applikációig.

2022-ben büszkék vagyunk arra, hogy nem ringatjuk 
magunkat abba a hamis illúzióba, hogy elérkeztünk a 
végcélhoz. A szoftvert folyamatosan fejlesztjük: állandóan 
újabb és újabb technológiákkal kísérletezünk, hogy a 
lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani.
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A saját irodaépületünk Magyarországon, Budaörsön található. Szintén ez az 

épület a villamosipari cégünk, a Ham-Bau Kft. otthona. A szoftver fejlesztése 

egy nagy közös munka: a myPlan által elkészített béta funkciók először a 

Ham-Bau munkatársaihoz kerülnek át, akik igazi, éles projekten használják a szoftvert. Így az első visszajelzések házon 

belül születnek meg, ami a lehető leggyorsabb módja a finomhangolásnak. Mivel a két cégnek ugyanaz a vezetősége, a 

Ham-Baunál felmerülő problémák tökéletes impulzusokat adnak a myPlan.cloud továbbfejlesztéséhez.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.

Találkozzunk az irodánkban
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Magyarország 

2040 Budaörs, 

Komáromi utca 18.

A KAPUK MINDIG NYITVA ÁLLNAK

Folyamatosan keressük az újabbnál újabb lehetőségeket. Ha van valami észrevételed a szoftverrel 

kapcsolatban, esetleg van néhány értékesítési, továbbajánlási ötleted, vagy te magad egy kiváló 

szakember vagy, aki szeretne velünk dolgozni, akkor keress bennünket bizalommal.

CEO

Hamar Zoltán

MAGYARORSZÁGI ADÓSZÁM

14601659-2-07

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS

support@myplan.cloud

CÉGNÉV

Bit Different Kft.

IRODA

2040 Budaörs, Komáromi utca 18.

ÉRTÉKESÍTÉS

sales@myplan.cloud

CTO

Szabó Norbert 

EU ADÓSZÁM

HU14601659 

SZÁMLÁZÁS

accounting@myplan.cloud
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Kezdd az alapoktól, és

ÉPÍTS MARADANDÓT.



Bit Different Kft.

myPlan.cloud


