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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.



KEDVEZMÉNYES
CSOMAG
TERVEZŐIRODÁKNAK
Havonta projektenként 1 EUR / fő.
Egy kávé ára.

Egy olyan előfizetési csomagot hoztunk 
létre, amely tartalmaz minden funkciót, 
amely a tervek kezeléséhez szükséges, 
de kivettük belőle azokat, amelyek csak 
a kivitelező cégek számára fontosak. 
Így alkottunk meg egy kompakt, de 
minden igényt kielégítő előfizetési 
formát, amely a normál, 10 eurós díj 
töredékéért érhető el.

Ezzel nem titkolt szándékunk volt, 
hogy visszautasíthatatlan ajánlatot 
tehessünk a tervezőirodák részére.



PROFESSZIONÁLIS
TERVSZOLGÁLTATÁSI
FELÜLET

Az általános használatra szánt 
programok, mint felhő alapú fájltárolás 
(pl. Google Drive), az FTP, a fájlmegosztó 
szolgáltatások, az Excel táblákban való 
nyilvántartás hamar elérik határukat a 
profi tervezői munka során.

A myPlan.cloud-ot az különbözeti meg 
tőlük, hogy a mindennapi építőipari 
igények szülték minden funkcióját. Ilyen 
például a verziókövetés, a QR kódok 
használata terveken, a beépített 
jóváhagyási felület, az automatikus 
értesítések, a tevékenységi naplónak 
köszönhetően a vitás helyzetek 
kiküszöbölése, a folyamatos 
biztonsági mentések és még sok 
egyéb.



TERVEK ÁTLÁTHATÓ
VERZIÓKÖVETÉSE
A szoftverrel egy komplex projekt 
több ezer tervrajzának kezelését 
is könnyen kézben lehet tartani és 
a tervezőirodának is, a kivitelező 
cégeknek is azonnal átlátható hogy, 
milyen revíziók születtek, melyik a 
legfrissebb változat, hol található, ki 
töltötte fel és mikor, kik értesültek 
róla, kik látták eddig, melyik van 
jóváhagyva, stb. És ez akár terepen, 
telefonon is azonnal megtekinthető.

Sőt, a myPlan.cloud-ban egy külön 
tervjegyzék nézet ad lehetőséget 
arra, hogy táblázatszerűen egyszerre 
átlássuk az összes feltöltött terv 
revízióját és jóváhagyási állapotát.



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. Rendkívül egyszerű.



RAJZOLÁS-A-TERVRE
MODUL
Egy ötletes, praktikus funkció arra, 
hogy a szereplők könnyen megértsék 
egymást, a tervrajznak épp mely 
részéről beszélnek. Lehet az egy 
kifogásolt rész, egy módosítási kérés, 
vagy egy újonnan bekerült elem. 
Egyszerű bekarikázással meg tudjuk 
jelölni a kívánt részt.



AUTOMATIKUS
ÉRTESÍTÉSEK

Nagy könnyebbséget jelent a 
mindennapi munkában, hogy a
myPlan.cloud, automatikusan 
értesítést küld az érintetteknek, 
például, ha új terv került feltöltésre, 
ha jóváhagyási teendője lett 
valakinek, ha visszautasításra vagy 
éppen jóváhagyásra került egy 
dokumentum.

A myPlan.cloud felhasználói óriási 
mennyiségű fölösleges levelezést 
spórolnak meg.



TÖMEGES
FÁJLFELTÖLTÉS
Ennek lényege, hogy drag’n’drop 
módszerrel egyszerűen csak behúzzuk 
a nagy mennyiségű fájlt a feltöltési 
ablakba és az elnevezések alapján a 
szoftver képes magától megtalálni, 
melyik fájl melyik dokumentumnak 
hányadik revíziója.

Más programokban a fájlok manuális 
feltöltése nagy odafigyelést igényel, 
mert sok múlik azon, hogy minden a 
megfelelő helyre kerül-e. Több száz fájl 
esetén óriási könnyebbséget jelent ez a 
funkció.



BEÉPÍTETT
FORDÍTÓPROGRAM

A szoftver 15 nyelvet ismer, 
automatikusan fordítja az egymásnak 
küldött üzeneteket, így egy 
nemzetközi projekt esetén is könnyen 
tudnak a résztvevők egymással 
kommunikálni.



NAPI BIZTONSÁGI
MENTÉS
A feltöltött tervek, engedélyek, 
dokumentumok nagy értéket 
képviselnek. Akár fájlok véletlen 
letörléséről van szó, akár technikai 
problémáról, a myPlan.cloud 
felhasználói biztonságban érezhetik 
magukat, az elvesztett adatok nálunk 
könnyen visszaállíthatók.



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. Ez talán az 
egyik legerősebb érv a myPlan.cloud 
mellett.



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.



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

Komáromi utca 18.


