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Dokumentasi dilakukan langsung di 
lapangan atau di dalam bangunan, me-
lalui ponsel cerdas atau tablet Anda. 
Hanya selangkah untuk memasukkan 
gambar, teks, tanggal, pesan suara, dan 
posisi di gambar kerja digital – bahkan 
saat perangkat Anda tidak tersambung 
dengan internet.

Hanya dengan menekan tombol dan 
cacat pekerjaan atau pesanan akan di-
teruskan secara langsung ke kontraktor 
yang bertanggung jawab, beserta teng-
gat waktu dan prioritas penyelesaian. 
Semua komunikasi antar pihak dalam 
proyek dilakukan dalam sistem PlanRa-
dar atau melalui email.

Lacak progres proyek dan penyelesaian 
cacat pekerjaan proyek Anda. Pencata-
tan otomatis berarti Anda dapat meme-
riksa semua proses kapan pun – tanpa 
jeda – dan memperoleh laporan pribadi 
hanya dengan menekan tombol.

PLANRADAR, SOLUSI EFISIEN 
& TERSTRUKTUR

DOKUMENTASI KONSTRUKSI, MANAJE-
MEN PEKERJAAN & CACAT PEKERJAAN 

TAK PERNAH SEMUDAH INI

REKAMAN 
SEDERHANA

KOMUNIKASI 
LANGSUNG

DOKUMENTASI 
TANPA JEDA

Jaminan kualitas yang efisien adalah hal 
yang penting dalam proyek konstruksi dan 
real estate. Dengan PlanRadar, Anda da-
pat memastikan semua pihak dalam proyek 
menerima semua informasi penting den-
gan segera dan mendapatkan informasi 
terbaru. Hal ini menghemat waktu, sum-
ber daya, tekanan pekerjaan, dan lebih dari 
70% biaya Anda. Dulu mengelola jaminan 
kualitas sering kali sulit dilakukan. Di ten-
gah berbagai anggota tim proyek internal 
dan eksternal serta berbagai spesialis/sub-
kontraktor, mudah sekali proyek berakhir  

dengan kekacauan dalam perencanaan dan 
kehilangan informasi penting. Terutama 
jika menyangkut dengan manajemen cacat 
pekerjaan, pihak proyek dapat dipusingkan 
dengan informasi membingungkan mulai dari 
sekumpulan rekaman data melalui kamera, 
perekam suara, dan catatan yang tersebar 
dalam gambar kerja – yang kemudian diko-
munikasikan dan didokumentasikan melalui 
saluran berbeda, yang dapat menyebabkan 
versi dokumen menjadi tidak konsisten dan 
yang paling parah adalah kehilangan informa-
si. PlanRadar mengatasi semua hal tersebut.

PENGARSIPAN 
PROYEK

SERVER 
BERSERTIFIKASI ISO

PENCATATAN 
TETAP

SESUAI DENGAN 
KETENTUAN GDPR



PlanRadar memberikan akses aman ke informasi Anda dari setiap lokasi, melalui browser web 
atau aplikasi ponsel. Anda dan semua pihak dalam proyek selalu memiliki akses ke data terbaru, 
dengan perangkat apa pun yang Anda gunakan.

SATU SOLUSI. BERBAGAI MANFAAT.

Anda dapat menyimpan seluruh pro-
yek Anda ke dalam penyimpanan lokal 
sebagai file Excel atau PDF dengan 
foto dan pesan suara – kapan pun.

Visualisasi statistik memungkinkan 
Anda melihat status terbaru dari se-
mua cacat pekerjaan dan pesanan da-
lam sekejap. 

Filter fungsi yang dapat dikustomisa-
si secara terpisah berarti Anda dapat 
melihat data tertentu yang Anda bu-
tuhkan. Setelah membuat filter, Anda 
dapat menyimpannya untuk digunakan 
selanjutnya. 

EKSPOR DAN ARSIPSTATISTIKFILTER

Gambar kerja diunggah sebagai file 
PDF atau gambar. Anda juga dapat 
mengunggah gambar kerja terbaru. 

Kontraktor dan klien mendapatkan 
informasi dengan segera mengenai pe-
rubahan dan informasi baru. Notifika-
si dikirimkan pada aplikasi PlanRadar 
dan email.

Anda dapat mengundang pengguna 
untuk bergabung dalam proyek Anda. 
Tergantung dari hak dan peran yang di-
berikan, semua pihak dalam proyek da-
pat melakukan administrasi platform, 
dokumen, dan mengelola pekerjaan 
dan cacat pekerjaan.

UNGGAH GAMBAR KERJANOTIFIKASIPENGGUNA

DI MANA PUN ANDA BERADA, KA-
PAN PUN ANDA MEMBUTUHKANNYA, 
PLANRADAR TERSEDIA UNTUK ANDA.
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Pilihan pelanggan kami



Bangunan istimewa membutuhkan dokumentasi konstruksi yang efisien. 
PlanRadar menyediakan manajemen cacat pekerjaan yang mudah dan cepat 
bagi para arsitek dan insinyur, di lapangan dan di kantor.
Univ.-Prof. Architect Christoph M. Achammer, CEO ATP architects engineers

Lisensi kontraktor gratis. Kontraktor 
dapat mengonfirmasi pengelolaan 

kontrak melalui teks, foto, dan 
pembaruan status.

Simpan proyek, gambar kerja, 
foto, dan pesan suara dalam 

jumlah tak terbatas.

Pembaruan perangkat lunak 
gratis untuk web dan 

aplikasi ponsel. 

GRATIS UNTUK 
KONTRAKTOR 

PENYIMPANAN 
TAK TERBATAS

PEMBARUAN PERANGKAT 
LUNAK GRATIS

Anda dapat meningkatkan atau me-
nurunkan paket lisensi Anda secara 

fleksibel sesuai kebutuhan.

PlanRadar tersedia untuk ponsel cer-
das, tablet, dan browser web.

Tim dukungan pelanggan kami senang 
menanggapi semua pertanyaan Anda

support@planradar.com

LISENSI 
FLEKSIBEL 

UNTUK SEMUA 
PERANGKAT

DUKUNGAN PELANGGAN 
YANG EFISIEN

SEMUA YANG ANDA BUTUHKAN UNTUK MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN 
PROYEK REAL ESTATE YANG SEMPURNA

iOS, Android, Windows, dan browser web

BUAT
AKUN1 UNDUH

APLIKASI2 MULAI 
DOKUMENTASI3

WWW.PLANRADAR.COM

Foto: ATP/Becker Foto: CBRE

Di CBRE, kami selalu mencari tool digital baru yang dapat kami gunakan un-
tuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami dan memudahkan karya-
wan kami. Sejak menemukan PlanRadar, kami memiliki produk yang dapat 
mencapai kedua hal ini, beserta tim dukungan yang mengetahui pasar, mau 

mendengarkan, dan tetap mengembangkan produk.
 Dr. Thomas Herr, Kepala Inovasi Digital EMEA, CBRE
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Tel.:             +43 720 517 135
E-mail: info@planradar.com 
Internet: www.planradar.com

Office Croatia
Savska cesta 32
10000 Zagreb

Office London
71 Central Street
London EC1V 8AB

Office Austria
Seilerstätte 22/3
1010 Wien


