Rakennuttaminen tänään: saa selkeä tilannekuva
Oikeat työkalut vapauttavat aikaasi.
Rakennuttamisen hallinta on työkalu rakennuttajalle. Ohjelman selkeän tilannenäkymän ansiosta tietoja
ei tarvitse hakea toistuvasti monesta eri paikasta, vaan rakennuttaja saa nopeasti yleiskuvan kaikista
hankkeiden päätöksistä, tehtävistä, kustannuksista ja tiedostoista. Ohjelma yhdistää Graviconin
Modelspacen ja Scudo Solutionsin ScudoPron yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi.
Selkeämpi kokonaiskuva, vähemmän sähläystä. Kustannuskontrolli kaikista
kustannuksista.

Hankkeiden yleistilanne yhdellä silmäyksellä ja kaikki avaintiedot hankekortilla
Modelpacen avulla listaat kaikki hankkeet ja saat valitut tunnusarvot näkyviin värivaloilla ohjattuina.
Listalta erotat nopeasti vihreät, keltaiset ja punaiset huomiot ja voit reagoida hankkeisiin niiden vaatimilla
tavoilla. Modelspacessa jokaisella hankkeella on sinulle suunniteltu hankekortti, johon kerätään tiedot
hankkeen avainhenkilöistä, aikatauluista, kohdetiedoista, hanketyypistä ja hankesalkusta. Hankekortilla
hallitaan kokonaisuudessaan henkilöstön, myös ulkopuolisten toimijoiden, kutsuminen hankkeisiin.
Tehtävähallinta hankkeeseen sopivalla tavalla
Hankkeissa voidaan käyttää asiakkaalle räätälöityjä tehtäviä, vakiomuotoisia HJR18-tehtäviä tai näiden
yhdistelmiä. Tehtävät mukautuvat hanketyyppiin sopiviksi.
Kaikki hankedokumentit samassa paikassa
Dokumenttipohjiksi voidaan tuoda asiakkaan omat dokumenttityypit tai esimerkiksi RTsopimuslomakkeet. Modelspacesta voidaan tuoda dokumentteihin tietoja, jotka helpottavat niiden
täyttämistä.
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Hankkeiden päätöshallinta keskitetysti
Eikö olisi hienoa, jos rakennushankkeiden päätökset saisi pois dokumenteista ja sähköposteista? Nyt ne
saa! Modelspacessa näet investointiesi päätökset revisioineen ja tarkempine tietoineen.
Hankkeiden kustannustenhallinta suoraan kirjanpidosta
Modelspacessa rakentamisen hallinta on integroitu ScudoPro-järjestelmään, josta tuodaan valitut tiedot
hankkeiden reaaliaikaisista kustannuksista. Tiedot sitoutuneista ja toteutuneista kustannuksista saadaan
heti, eikä erillisiä kustannusraportteja tarvita.
ScudoPro - tukea ja tehostusta projektityöskentelyyn
ScudoProssa kustannusohjauksen kulmakivenä toimii projektin sisäinen osittelu. Ositteluissa
käytettävät nimikkeistöt perustetaan raportointitarpeiden mukaisesti joko vakiorakenteisiin perustuen
tai tapauskohtaisesti laadittuna nimikkeistönä.
Loppukustannusennuste luo perustan tehokkaalle kustannusohjaukselle
Loppukustannusennusteen ylläpito luo perustan tehokkaalle kustannushjaukselle. Ennustekirjausten
kautta otetaan kantaa kaikkiin kustannusvaikutuksiin, joita havaitaan projektin toteutusvaiheessa.
Hankkeiden sitouma- ja toteumatiedot aina ajan tasalla
ScudoProssa hankintasopimukset ja niihin kohdistuvat ostolaskut kirjataan tilaus- ja laskukirjauksien
kautta. Tiedot voidaan syöttää suoraan järjestelmään tai tuoda automaattisena tiedonsiirtona
esimerkiksi yrityksen kirjanpitojärjestelmästä.
Kassavirtaennusteen ansiosta yllätyksiä ei pääse syntymään
Kassavirtaa hallitaan jaksottamalla budjetti ja/tai kustannusennuste aikaan tai perustuen
maksuerätaulukon tietoihin. Järjestelmä pystyy laskemaan myös hankkeelle kuukausi- ja vuositasoisen
rahoituslaskelman hankkeen lähtötietojen pohjalta.
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