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Fluent Kunto
TEIDEN JA KATUJEN KUNNOSSAPITO ON NYT KETTERÄMPÄÄ KUIN KOSKAAN

Ketterämpää
kunnossapitoa
Fluent Kunto -järjestelmän avulla mm. teiden ja katujen
kunnossapitotoimet sujuvat jouhevasti kaikkialla kaiken
aikaa. Reaaliaikainen, mobiililaitteilla toimiva ajoneuvon
tiedonkeräysjärjestelmä hyödyntää älykkäästi mobiili-,
paikkatieto- ja karttateknologioita, ja käyttäjät pysyvät
ajan tasalla kunnossapidon tilanteesta.
Sovelluksen keräämää tietoa voi hyödyntää raportoitaessa tilaajaorganisaatioille ja muille sidosryhmille sekä
integroida muihin järjestelmiin.

”

Alihankkijoiden työmäärien seurantaan on paremmat
mahdollisuudet Kunto-sovelluksella ja siten urakoiden
kustannusseuranta tehokkaammin hallinnassa.
Juha-Matti Halme, Destia

T E K N I S E T VA AT I M U K S E T
- Toimiva verkkoyhteys
- Android-älypuhelin (5.0-7.1), jossa on tuki paikannukselle
- Matkapuhelinliittymät ja mobiilidata

KUNNOSSAPITO

Myynti +358 29 170 1120 | www.fluentprogress.fi

Turvallinen ja
sujuva arki
Fluent Kunto -sovelluksen keräämää tietoa on mahdollista käyttää edelleen kuluttajille suunnattuihin julkisiin
näkymiin, joiden avulla tienkäyttäjät pääsevät tarkastelemaan katujen ja teiden kunnossapitotilannetta. Ylläpitäjä
pystyy suodattamaan ja ryhmittelemään tietoa ja päättää
mitä tietoa näytetään julkisesti.
Julkisen näkymän kautta myös ajantasainen tieto liikuntapaikkojen hoitotilanteesta saadaan näkymään esimerkiksi hiihtolatujen ja luistinratojen käyttäjille.
L I S Ä PA LV E LU T
- Varikko: keskitetty kalustotiedon hallinta
- Julkinen näkymä: julkinen katujen ja teiden kunnossapito
- Portti: varasto- ja lumenkaatopaikan käytön valvonta
- Työmaapäiväkirja: urakan tapahtumat päiväkohtaisesti
- Liikunta- ja leikkipaikat: toimenpiteiden hallinta ja seuraaminen
- Urakkarajojen piirto: kaupungin sisäisten urakkarajojen määrittelyt
- Laiteintegraatiot: mm. sirottimet ja paikanninlaitteet

L I S Ä P A LV E L U T
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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!
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Vastaus edelliseen:
kaikki edellä
mainittu.

Kädenjälki jää elämään
Lue lisää:
fluentprogress.fi

