
 

 

Digitalna oprema za načrtovanje, gradnjo in upravljanje stavb 
Za gradbena podjetja je digitalizacija delovnih procesov pomembna rešitev, saj prihrani čas in 

zmanjša stroške.  

 
Gradbeni sektor in trg nepremičnin sta si v zadnjem letu opomogla od posledic krize in ekonomski 

napredek zadnjih let se nadaljuje. Kljub temu se sektor še vedno spopada s številnimi izzivi, kot so 

na primer pomanjkanje delovne sile ali težave s financiranjem projektov. Za gradbena podjetja je 

digitalizacija delovnih procesov pomembna rešitev, saj prihrani čas in zmanjša stroške ter jim tako 

pomaga, da ostanejo konkurenčna. PlanRadar omogoča učinkovito rabo virov skozi celoten 

življenjski cikel stavb. 

 

Različne možnosti uporabe 

PlanRadar, aplikacija za dokumentacijo in komunikacijo pri gradbenih in nepremičninskih 

projektih, je na voljo na vseh mobilnih napravah - Android, iOS in Windows - na pametnih telefonih 

in tabličnih računalnikih. Podjetja vseh velikosti po vsem svetu uporabljajo PlanRadar za gradbeno 

dokumentacijo, upravljanje z defekti, ki nastanejo zaradi malomarnosti, certificiranja, predajo 

dela, poročanja in revizije. 

 

Digitaliziran potek dela 

Na področju gradbeništva in nepremičnin večina podjetij uporablja PlanRadar kot mobilno orodje 

za dokumentiranje projektov in defektov ter za spremljanje nalog in dela na gradbišču. Ta 

postopek temelji na digitalnih načrtih. Podatki so lahko shranjeni v obliki besedila, glasovnih 

sporočil, slik ali beležk. Aplikacija v realnem času distribuira informacije vsem vključenim v projekt, 

odvisno od vrste pooblastil, ki so bila uporabnikom odobrena znotraj programske opreme, ne 

glede na to, kje se trenutno nahajajo. Avtomatska poročila in statistika dopolnjujejo vrsto 

zmogljivosti  programske opreme. PlanRadar uporabnikom ponuja številne prednosti: informacije 

se lahko delijo v realnem času in brez napak. Temeljita dokumentacija uporabnikom omogoča 

natančen pregled vseh izvedenih ukrepov. S programsko opremo je tako enostavno ravnati, da 

se je dela v aplikaciji mogoče naučiti v samo nekaj minutah. Izobraževanje ni potrebno. 

"PlanRadar z digitalizacijo delovnih procesov zmanjšuje pojavnost napak, vsem udeležencem 

projekta pa prihrani čas in znatno poveča učinkovitost," je pojasnil Bojan Petković, regionalni 

direktor za Jugovzhodno Evropo pri podjetju PlanRadar. 

 

Zadovoljne stranke s celega sveta 

Več kot 5000 strank iz 43 držav uporablja PlanRadar za upravljanje gradbenih projektov in 

obstoječih nepremičnin. Programska rešitev, ki je bila že večkrat nagrajena, in jo uporabljajo tudi 

velika gradbena podjetja, kot je na primer Strabag, pa ni samo omejena na ozko področje 

gradbeništva, temveč je uporabna tudi v drugih sektorjih – na primer, eden večjih slovenskih 

naročnikov PlanRadarja je podjetje SVP Avio, ki izdeluje barke Greenline. 

 

Vsak teden PlanRadar obdela več kot 25.000 projektov. Uporabniki prihranijo v povprečju 7 ur na 

teden - približno 18 % svojega delovnega časa. 

 

PlanRadar ima pisarne v Londonu, na Dunaju in v Zagrebu. Za več informacij obiščite 

https://www.planradar.com/  

https://www.planradar.com/hr/

