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HASZNÁLATA?
 ● Egy komplex projekt minden szereplője egyetlen áttekinthető 

központi felületen láthat mindent.

 ● Ezentúl már mindig tiszta lesz és igazolható, ki milyen tervet kapott 
meg, ki hagyta jóvá és mikor. Nincs több felelősségelhárítás és vita.

 ● Egy helyen megtekinthető, melyik a legfrissebb terv. Nincs több 
félreértés és téves munka.



MEGTAKARÍTÁS
Tapasztalataink szerint a szoftverrel 
átlagosan a projektérték 2,4 - 4,2%-
a takarítható meg. Ez részben annak 
köszönhető, hogy az átláthatóság 
eredményeként elkerülhetők a 
pótmunkák, többletmunkák, téves 
tervkezelések, másrészről látványosan 
csökken az adminisztrációs munka, 
amely a bérköltségek csökkenésében 
mutatkozik meg.



FELELŐSSÉGEK
TISZTÁZÁSA

Vitás esetekben a szoftver egyértelmű 
helyzetet teremt, ki milyen tervet kapott 
meg, ki küldte, ki hagyta jóvá és mikor. 
A felelősség elhárítása és a jogi viták 
így már kiküszöbölhetők.



TERVEK JÓVÁHAGYÁSA 
EGYSZERŰBBEN
A myPlan.cloud átlátható, egyszerű 
felületet biztosít a tervek jóváhagyási 
folyamataihoz, ahol email-es 
egyeztetések helyett egy központi 
helyen látja minden résztvevő, mit 
kell jóváhagyni és ki hagyta eddig 
jóvá. Elutasítás esetén egyszerűen 
bekarikázható a kifogásolt rész és 
megjegyzés is fűzhető hozzá. Rendkívül 
egyszerű.



VERZIÓKÖVETÉS
ÁTLÁTHATÓAN

Egy közös, jól áttekinthető felületre 
kerülnek feltöltésre a tervek, ahol 
mindenki azonnal egyértelműen látja, 
milyen verziók kerültek eddig fel és 
melyik ezek közül a legfrissebb, így 
ebben már nem lehetnek félreértések.



QR KÓDOKKAL RÖGTÖN
LEOLVASHATÓ A
TERVEK STÁTUSZA
A szoftveren belül QR kódokkal tudják 
ellátni az egyes tervrajzokat, ezeket 
pedig a kivitelezők akár minden 
munkakezdéskor le tudják olvasni 
telefonjukkal, ahol egyértelmű jelzést 
kapnak, hogy a legújabb tervből 
dolgoznak-e vagy sem. Ha igen, akkor 
zöld, ha nem, akkor piros jelzést kapnak.



MUTATJA A
TERVRAJZON, MIT
HOVA KELL BEÉPÍTENI

Összetettebb építési feladatoknál nagy 
kihívást jelenthet, hogy beazonosítsák, 
melyik építési elemnek pontosan hova 
kell kerülnie. Ha pedig rossz helyre 
építik be, az nagy anyagi károkat, 
vitákat, csúszásokat tud okozni. A 
szoftverrel ez kivédhető úgy, hogy a 
beépítendő elemeket QR kóddal látjuk 
el, a helyszínen pedig a kivitelezők a 
kódokat telefonnal leolvasva azonnal 
megkapják a myPlan.cloud felületén, 
a tervrajzon jelölve, hogy az adott 
elemnek pontosan hol a helye.



KAPCSOLÓDÓ
DOKUMENTUMOK
GYORS ELÉRÉSE
Szintén QR kódokkal tudnak ellátni 
beépített elemeket, gépeket, amit 
aztán később bármikor leolvashatnak 
és megkaphatják például a hozzá 
kapcsolódó engedélyeket, gyártói 
leírásokat, a garancia lejáratát, a 
karbantartási naplót és minden egyéb 
fontos információ azonnal kinyerhető 
a szoftverrel, amit egyébként másképp 
nehézkes lenne megkeresni.



HIBAJEGYKEZELÉS A
MYPLAN.CLOUD-BAN

A helyszínen is könnyen felvehetnek 
hibajegyet, megjelölhetik a tervrajzon 
a hiba helyét, fényképet valamint 
leírást csatolhatnak hozzá és 
határidővel ellátva delegálhatják a 
megfelelő embernek. 

A hibajegyek listája aztán könnyen 
áttekinthető, státusz szerint szűrhető, 
láthatják kinél van a feladat és hány 
napja.

További segítség, hogy a tervrajzon is 
megjeleníthetik egyszerre az összes 
hibajegyet, így “térben” is könnyen 
átlátható, hol vannak még hibák és hol 
tart a javításuk.



BEÉPÍTETT
FORDÍTÓPROGRAM
A szoftver 15 nyelvet ismer, 
automatikusan fordítja az egymásnak 
küldött üzeneteket, hibajegyekhez 
csatolt megjegyzéseket, így egyfajta 
fordítóprogramként is szolgál, 
megkönnyítve a kommunikációt a 
külföldi munkavállalókkal.



MENNYIT LEHETNE
MEGTAKARÍTANI AZ
ÖNÖK PROJEKTJÉN?

A weboldalunkon található 
kalkulátorral néhány perc alatt önök is 
kiszámolhatják a várható megtakarítás 
összegét:

www.myPlan.cloud/hu/kalkulator

http://myPlan.cloud/hu/kalkulator


30 NAPOS
PÉNZVISSZAFIZETÉS
Mindig gyakorlatban dől el, hogy egy 
felhasználófelület praktikus-e, tetszik-e 
nekünk. 

Ezért mi minden új ügyfelünknek 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
előfizetésének megkezdésekor 30 
napon belül kötelezettségmentesen 
meggondolhassa magát és mi 
elengedjük a díjat az eltelt időszakra.



AKIK MÁR BIZALMAT 
SZAVAZTAK NEKÜNK



www.myplan.cloud
Bit Different Kft.
2040 Budaörs,

Komáromi utca 18.


