Zarys rozwiązania

Nadzór nad budową

AMAGE Systems dostarcza zestaw rozwiązań dedykowanych dla obszarów budownictwa, które uwzględniają specyfikę wymagań osób
odpowiedzialnych za zarządzanie placem budowy. Moduły systemu AMAGE umożliwiają realizację wszystkich prac od momentu powstania planu i zapytań ofertowych, poprzez realizację zamówień,
dostaw aż do końcowych montaży urządzeń, prefabrykatów i materiałów budowlanych. Rozwiązanie zapewnia pełny monitoring wykonywanych prac i wsparcie w uporządkowaniu obiegu informacji,
przy jednoczesnym ograniczeniu lub wyeliminowaniu dokumentacji
papierowej. Amage Systems wpisuje się w trend odchodzenia od popularnego arkusza kalkulacyjnego na rzecz nowoczesnych ,,lekkich”
narzędzi, wdrażanych w modelach: SaaS i On Premises. Oprogramowanie jest również dostosowywane do potrzeb klienta. Wersja na
urządzenia mobilne pozwala rejestrować zdarzenia w czasie rzeczywistym (w terenie) również w trybie bez dostępu do sieci (offline).

Funkcje nadzoru w aplikacji AMAGE pozwalają na bieżący

Dla kogo przeznaczone
jest rozwiązanie?
Ułatwiamy pracę kadry zarządzającej odpowiedzialnej za

Systemy IT
dla budownictwa.
Zasoby pod kontrolą.

kompletność informacji z wybranego obszaru lub/i całości
inwestycji. Dajemy dostęp do wglądu w główne wskaźniki
i parametry.
Wspieramy organizację pracy koordynatorów
odpowiedzialnych za zarządzanie danym obszarem lub
odpowiedzialnych za kompletność informacji z tego obszaru
np. koordynatorzy dzierżawy szalunków
Wspieramy pracowników liniowych w łatwym dostępie do

nadzór nad wszystkimi zasobami na budowie. Poprzez zaangażowanie koordynatorów obszarów, podwykonawców oraz
dostawców możliwe jest

przedstawienie realnej i rzetelnej

informacji ułatwiającej rozliczenia, raporty i koordynację prac.
Nadzór nad montażami
Pełna kontrola wykonywanych prac z weryfikacją
poprawności ich wykonania
Wydajność brygad i zespołów z monitorowaniem postępu prac
Integracja z biurami konstrukcyjnymi, inteligentna
aktualizacja list montażowych
Dedykowane moduły dla prac dot. okablowania i orurowania

Zamówienia i dostawy
Funkcje pozwalają zrealizować obieg dostaw w sposób całkowicie elektroniczny. Ograniczają koordynację projekt-budowa.
Obieg zamówień i dostaw pozwala angażować podwykonawców i pracowników w generowanie rzeczywistych potrzeb. Koordynator otrzymuje pełny podgląd na realizowane operacje
i ma możliwość ich korygowania.
Plany i zamówienia, porównanie planów z realizacją
Dostawy i integracje z dostawcami

informacji i szybkim raportowaniu niezbędnych danych np.

Dedykowane portale dostawców i integracja systemów ERP

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy

Reklamacje i zwroty

podczas prac budowlanych.

Magazynowanie i kontrola wydań/zużyć

Dzierżawy
System pozwala w spójny sposób śledzić obieg dzierżawionych
elementów, mieć kontrolę nad kosztami i wspierać wszystkie
operacje związane z rozliczeniami miesięcznymi i końcowymi.
Dodatkowo rozwiązanie pozwala na monitorowanie wykorzystania elementów dzierżawionych (np. szalunków) i optymali-

Jakie obszary budowlane wspiera
AMAGE Systems?

Skontaktuj się z nami
w celu umówienia prezentacji systemu na miejscu, u Klienta

Zamówienia/Dostawy i obrót magazynowy

lub udostępnienia wersji demo w Twojej firmie.

Rozliczenie Najmów/Dzierżaw m.in. szalunki
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Rozliczenie najmu urządzeń drobnych

zację ich użycia wraz z przyśpieszeniem komunikacji pomiędzy

Nadzór nad montażami i przekazaniem budowy

dostawcą, zamawiającym a podwykonawcami realizującymi

Prace kontrolne i okresowe

prace konstrukcyjne.

Nasi klienci
Budimex S.A.

Stawki dzierżawy i rozliczenia
Dostawy i zwrot

Erbud S.A.

Przekazanie między obiektami

Elektromontaż Poznań S.A.

Rozliczenia, przypomnienia i raporty
Wartość magazynu/dzierżawy w czasie

Elsta Sp. z o.o.

Koordynacja i kontrola podwykonawców
realizujących prace cząstkowe

Krakowski Holding Komunalny S.A.

Kontrola Uprawnień

oraz inni

System wspiera operacje związane z kontrolą uprawnień
i dostarcza rzetelnych danych zarówno na placu budowy jak
i danych organizacyjnych (terminy, przypomnienia) ułatwiających pracę osób odpowiedzialnych za ten obszar.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę:

Automatyzacja przypomnień i harmonogramów

https://media.amagesystems.pl/budowa

Weryfikacja uprawnień na placu budowy
Zarządzanie uprawnieniami osób

Najem urządzeń drobnych
Jeden centralny punkt rozliczeń względem dostawców jak
i użytkowników, który upraszcza codzienną pracę koordynatora. Pozwala zaangażować pracowników w odpowiedzialność za ich sprzęt, umożliwia przekazywanie sprzętu
pomiędzy pracownikami, rozliczenia dostawców oraz pra-

Główne zalety rozwiązania
AMAGE Systems
Ułatwienie w rozliczaniu pracowników, podwykonawców

Kontakt

i dostawców.
Pełny monitoring wykonywanych prac i wsparcie
w uporządkowaniu obiegu informacji wraz z monitoringiem

cowników/podwykonawców.. W trakcie pracy powstaje spój-

zasobów.

na baza informacji o urządzeniach, cenach i użytkownikach,

Rejestracja wszystkich kosztów oraz zapewnienie wsparcia

która pomaga w optymalnych decyzjach koordynatorów

w organizacji pracy na budowie i spełnienia wszystkich

tego obszaru.

wymagań formalnych.

Słowniki asortymentu i cenniki

Całkowicie elektroniczny nadzór nad budową oraz

Rozliczenia pracowników, podwykonawców i dostawców

rejestracja zdarzeń w czasie rzeczywistym dzięki

Obieg najmu urządzeń

dostępności systemu w wersji MOBILE.
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