Myynti +358 29 170 1120
www.fluentprogress.fi

Fluent
Construction
RAKENNUSPROJEKTIT MENESTYKSELLÄ MAALIIN

Rakennustyön
digitalisointiin
Fluent Construction helpottaa työmaalla työskentelevän
arkea optimoimalla ja ohjaamalla resurssien käyttöä sekä
säästämällä arvokasta työaikaa niin johdon kuin työntekijöidenkin osalta.
Fluent Construction on rakennusyrityksille suunnattu
tuoteperhe, joka sisältää kolme sovellusta.

”

Fluent Construction digitalisoi rakennusprojektit ja
nostaa tuotannonnohjauksen uudelle tasolle

K ÄY TÄ Y H D E S S Ä TA I E R I K S E E N
- Fluent Planner: tuotantosuunnitelmat yhdessä näkymässä
- Fluent Go!: mobiili tiedonkeräyssovellus
- Fluent Fix: laadun ja työturvallisuuden varmistamiseen

T U OTA N N O N O H J AU S
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Fluent Planner
Helpotamme elämääsi tuomalla valmistelevan suunnitelman ja viikkosuunnitelman samaan näkymään.
Suunnitelmien yhtäaikainen käyttö ja resurssien allokointi onnistuvat entistä paremmin, kun kaikki tieto on
saatavilla yhdessä sovelluksessa.
Sovellus lisää rakentamisen tuottavuutta, koska sen
avulla työt tehdään tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin, aikataulut pitävät paremmin ja haastavien päätösten
teko helpottuu.

”

Fluent Plannerin toiminnallisuudet mahdollistavat
huomattavasti täsmällisemmän työsuunnitelmien
laadinnan entiseen verrattuna.

H E L P P O OT TA A K ÄY T TÖ Ö N
- Selainpohjainen sovellus
- Sovellusta voi käyttää joko pöytäkoneelta tai tabletilla
- Toimitetaan pilvipalveluna

SUUNNITTELU
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Fluent Go!
Kirjaat näppärästi tiedonkeräyssovellukseen milloin työ
alkaa ja milloin se päättyy tai keskeytyy. Tieto siirtyy
reaaliaikaisesti Fluent Planneriin, josta näet hetkessä
mitkä ongelmakohdat venyttävät aikatauluja ja turhauttavat työntekijöitä.
Töiden suunnittelu ja tekeminen sujuvoituvat, kun
jatkossa tiedät miten kauan mikäkin työvaihe vie aikaa, ja
jo kerran tehdyt virheet vältetään seuraavassa kohteessa.

”

Nopea ja helppokäyttöinen taskussa
kulkeva tiedonkeräyssovellus

S OV E L LU K S E N O M I N A I S U U D E T
- Raportoi suoraan työmaalta
- Tiedä tarkasti miten pitkään työvaiheet kestävät
- Analysoi keskeytyksen syyt ja vältä ne jatkossa
- Pysy ajan tasalla sinulle annetuista töistä

TIEDONKERUU
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Fluent Fix
Läpinäkyvällä ja ajantasaisella dokumentoinnilla on
suuri vaikutus rakentamiseen. Tiedonkulku reaaliaikaistuu, virheet vähentyvät ja laatu paranee. Samalla syntyy
tärkeää tietoa rakennusten käyttämiseen ja huoltamiseen.
Mobiilisovellus soveltuu erinomaisesti laadun ja työturvallisuuden valvontaan sekä itselleluovutusten tekoon: liität
virhehavaintoja ja valokuvia suoraan pohjapiirrokseen
työmaalta käsin.

”

Ajantasaisella ja läpinäkyvällä dokumentoinnilla
narinalistat historiaan

D O K U M E N TO I
- Virheet ja puutteet
- Itselleluovutukset
- Narinalistat

DOKUMENTOINTI
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Mikä tekee
meistä Fluentin?
Ehkä se on vahva teknologiaosaaminen tai välittäminen
rakennetusta ympäristöstä ja
sen toimivuudesta?
Innovatiivisten, digitaalisten ratkaisujen kehittäminen? Hyvä ymmärrys
infran ja rakennusalan
työympäristöjen haasteista? Tai ehkä sittenkin
halu kehittyä ja tarttua
rohkeasti haasteisiin?

Ota rohkeasti yhteyttä!

MY Y N T I
+358 29 170 1120
myynti@fluentprogress.fi

Vastaus edelliseen:
kaikki edellä
mainittu.

Kädenjälki jää elämään
Lue lisää:
fluentprogress.fi

