Działamy w tere

nie

Prostota
przede
wszystkim

Jeśli umiesz posługiwać się
segregatorem, iBinder nie
sprawi Ci problemów
Na początku był segregator. To doskonałe, praktyczne narzędzie do
gromadzenia informacji, instrukcji, planów, rysunków, zestawień kosztów
itp. Nieodzowna pomoc w każdym projekcie. Segregator był repozytorium
prawdy i zasad przewodnich dla wszystkich zainteresowanych.
Potem wybuchła rewolucja cyfrowa i wszystko się zmieniło. Nagle
wszystkie dane i wskazówki można było przechowywać w komputerze.
Pojawiła się możliwość nadzorowania i realizacji projektów za pośrednictwem
Internetu i poczty e-mail. Nie było już potrzeby czasochłonnego
i kosztownego przerzucania papierów, powstały także ekscytujące nowe
struktury do gromadzenia i sortowania danych.
Problem tylko w tym, że wylaliśmy dziecko z kąpielą. Nowe struktury
i systemy folderów utrudniły wielu osobom znalezienie tego, czego szukali.
Prostota segregatora została utracona.
Prostota przede wszystkim
iBinder zachowuje strukturę i mechanizm przekładek segregatora. Jest to
system, który dosłownie przenosi segregator w świat cyfrowy.
iBinder został stworzony przez specjalistów z branży budowlanej, ponieważ
z uwagi na różnorodność projekty budowlane są najbardziej złożone. Dzięki
rozwiązaniu iBinder stają się dziecinnie proste.

Wszyscy są zawsze na bieżąco
„Nikt nie przekazał mi informacji!” Jest to prawdopodobnie najczęstsze
wyjaśnienie, kiedy coś w projekcie pójdzie nie tak. Informacje nie docierają do
odbiorcy albo docierają do niego z opóźnieniem, są źle rozumiane, niezauważane
przez odbiorcę itp. Czasami nazywa się to „czynnikiem ludzkim” i właśnie
dlatego, że ludzie są tylko ludźmi, powinni używać rozwiązania iBinder.
Za pomocą jednego (1) kliknięcia możesz przesłać dane do karty, do której należą. Nawet
jeśli chcesz zmienić lub zaktualizować dane, wystarczy jedno kliknięcie. Dane są aktualizowane
jednocześnie wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Aby zapewnić, że każdy otrzymuje
odpowiednie informacje, można łatwo powiadamiać osoby zainteresowane o zmianach za
pośrednictwem wiadomości e-mail z łączem do zaktualizowanych danych. A ponieważ
wiesz, że ludzie są tylko ludźmi, masz również możliwość kontrolowania, kto kliknął łącze.
Bez szkolenia, bez początkowych problemów.
iBinder nie wymaga biegłej obsługi komputera. Nawet ktoś, kto nigdy nie widział komputera,
instynktownie zrozumie, w jaki sposób należy używać systemu. Aby zacząć, wystarczy obejrzeć
sześciominutowy film wprowadzający dostępny na stronie www.ibinder.pl.
A jeśli ktoś woli osobiste wprowadzenie, nasz doświadczony i zaangażowany personel
chętnie pomoże bez dodatkowych kosztów. Nie trzeba tracić cennego czasu na szkolenia
ani wydawać pieniędzy na dodatkowy sprzęt. Wystarczy połączenie z Internetem. Wreszcie,
co nie mniej ważne, będziesz mieć do dyspozycji najwyższej klasy wsparcie naszych
pracowników nawet w sprawach mogących wykraczać poza zakres systemu. Wsparcie to jest
bezpłatne i dostępne dla wszystkich w ramach projektu, nie tylko dla jego kierownika.

Każdy wszystko rozumie
i znajduje to, czego potrzebuje
Pierwszą rzeczą, którą widzisz po otwarciu segregatora, jest indeks. Dzięki przejrzystym,
logicznym nagłówkom dokonasz szybkiego przeglądu zawartości i łatwo znajdziesz to, czego
szukasz. Oto inteligentny, zrozumiały system, z którego ludzie korzystają od stu lat. Więc po co
go zmieniać?
iBinder opiera się na tej samej prostej i sprawdzonej strukturze. Indeks z wyraźnymi
i logicznymi nagłówkami przekładek. Kliknij przekładkę, aby znaleźć to, czego szukasz.
Aby jeszcze bardziej wszystko uprościć, opracowaliśmy szablony nagłówków dla różnych
branż. Tworząc projekt, nie musisz się martwić o to, jak go usystematyzować i jakich nagłówków
użyć. Wszystko jest przygotowane w formie szablonów, które zostały starannie sprawdzone
i przetestowane.
Prosta matematyka
Pieniądze to czynnik, który często bywa trudny do oszacowania. Ale nie dla rozwiązania iBinder
i jego użytkowników. Aby obliczyć koszty, iBinder zaczyna od prostych, jednoznacznych faktów.
Koszt modułu iBinder Inwestycje Budowlane opiera się na całkowitym budżecie projektu,
modułu iBinder Zarządzanie Nieruchomościami — na liczbie obsługiwanych metrów
kwadratowych, a iBinder Zamówienia — na liczbie przeprowadzonych przez Ciebie procedur
przetargowych. Żadnych wątpliwości ani obaw o dodatkowe koszty pojawiające się znikąd.

iBinder Inwestycje Budowlane
Przedstawiamy najbardziej przyjazny dla użytkownika system zarządzania dokumentami
w branży budowlanej. Logika i metody pracy mają tę samą prostą i praktyczną strukturę, co
zwykły segregator. Różnica polega na tym, że wszystkie informacje mogą zostać
zaktualizowane i rozesłane w ciągu kilku sekund. Każdy ma zawsze dostęp do właściwych
danych. Dzięki prostej funkcji listy kontrolnej możesz mieć pewność, że wszyscy zaangażowani
otrzymali potrzebne informacje.
Budowniczy dla budowniczych
Rozwiązanie iBinder zostało opracowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami branży
budowlanej. Nagłówki i szablony pochodzą z krajowych wytycznych, norm i przepisów
uznawanych przez wszystkich. System obejmuje wszystkie sytuacje, które mogą wystąpić
w nawet największym projekcie budowlanym. Nie ma też dolnego limitu rozmiaru projektu,
ponieważ struktura jest w stanie obsłużyć nawet te najmniejsze. Koszt systemu nie zależy od
liczby użytkowników ani liczby wczytanych plików a jedynie od wielkości budżetu projektu.
Ułatwia to kalkulację kosztów i pozwala na udostępnienie rozwiązania wszystkim
zainteresowanym. Obecnie moduł iBinder Inwestycje Budowlane ma około 200 tys.
użytkowników w samej Skandynawii.
Automatyczne aktualizacje
Informacje przesyłane do systemu iBinder są szybko i łatwo sortowane oraz aktualizowane na
odpowiednich kartach.
Wbudowana przeglądarka
Rysunki i inne dokumenty można wyświetlać i drukować za pomocą wbudowanej przeglądarki
obsługującej ponad 250 formatów plików.

Dlaczego warto wybrać iBinder Inwestycje Budowlane
1.	Ł atwy w użyciu, nie wymaga wcześniejszej wiedzy
2.	Ł atwe obliczanie kosztów na podstawie
budżetu budowlanego
3. Wymaga jedynie przeglądarki internetowej
4.	Dostosowany do norm budowlanych i opracowany
przez budowlańców dla budowlańców
5.	Zorientowany na ludzi, nie na technologię
6.	Można przeglądać ponad 250 formatów plików
7.	Bezpłatne wsparcie dla wszystkich
uczestników projektu
8.	Obsługuje wszystko, od prostej przebudowy
po projekty o dużym budżecie
9.	Minimalna krzywa uczenia się
10. Dystrybucja, zapis i aktualizacja danych
jednym przyciskiem

iBinder Zamówienia
Dzięki modułowi iBinder Zamówienia użytkownicy mogą wysyłać zapytania ofertowe do
wielu oferentów, otrzymywać bardziej wiarygodne odpowiedzi, a tym samym zapewnić
lepszą jakość zamówień. iBinder bazuje na przejrzystym układzie segregatora w połączeniu z
możliwościami dystrybucji i aktualizacji, które daje system.
Łatwiejsze wysyłanie zapytań
iBinder nie pozwoli na to, by czas, pieniądze lub nakład pracy ograniczały liczbę wystawianych
przez Ciebie zapytań ofertowych. Dzięki naszemu systemowi równie łatwo wysłać zapytanie
ofertowe do stu oferentów co do jednego. Ten sam arkusz zapytań jest rozsyłany cyfrowo do
wszystkich odbiorców. W przypadku otrzymania nowych dokumentów (co jest regułą, nie
wyjątkiem) do zaktualizowania dokumentacji wystarczy jedno kliknięcie.
Łatwiejsze udzielanie odpowiedzi
Odbiorcy, którzy zamierzają dokonać obliczeń i złożyć oferty, mogą zadawać pytania przez cały
okres przetargowy. Wszystkie pytania i odpowiedzi są publikowane i udostępniane wszystkim
odbiorcom. Oczywiście każdy podmiot zadający pytanie pozostaje anonimowy, ale zamawiający
może sprawdzić, kto przeczytał opublikowane informacje. Zwiększa to bezpieczeństwo
i gwarantuje, że oferent prawidłowo zrozumiał wszystkie szczegóły zapytania.
Wysoka poufność
Tylko zamawiający może przeglądać wszystkie rozmowy i otrzymane oferty. Oferenci mogą
wyświetlić tylko własne oferty, nie widzą też, kto otrzymał zapytanie ofertowe. Istotą modułu
iBinder Zamówienia jest zapewnienie 100% poufności przy jednoczesnym udostępnieniu
wszystkich niezbędnych informacji odpowiednim osobom.

Dlaczego warto wybrać iBinder Zamówienia
1.	Ł atwy w użyciu, nie wymaga wcześniejszej wiedzy
2.	Oszczędność czasu, papieru i pieniędzy
3.	Wymaga jedynie przeglądarki internetowej
4.	Obsługuje zamówienia publiczne, zamówienia
bezpośrednie i zapytania prywatne
5.	Zorientowany na ludzi, nie na technologię
6.	100% poufności
7.	Bezpłatne wsparcie dla wszystkich zaangażowanych
stron
8.	Minimalna krzywa uczenia się
9.	Dystrybucja, zapis i aktualizacja danych jednym
przyciskiem
10.	Zgodność z modułami iBinder Inwestycje
Budowlane i iBinder Zarządzanie
Nieruchomościami

iBinder Zarządzanie
Nieruchomościami
iBinder Zarządzanie Nieruchomościami zapewnia użytkownikom dostęp do wszystkich
niezbędnych dokumentów w jednym miejscu. Zamiast setek, a czasami tysięcy segregatorów
z instrukcjami, sprawozdaniami z inspekcji, umowami, rysunkami itp. wszystko znajduje się
w Internecie.
Życie staje się prostsze
iBinder Zarządzanie Nieruchomościami ma taką samą konstrukcję wizualną i strukturalną jak
tradycyjny segregator. Wszystkie informacje są posortowane na kartach z nagłówkami, co ułatwia
orientację. Ponieważ nie wszystko musi być dostępne dla wszystkich, dane są udostępniane
zgodnie z uprawnieniami i zakresami odpowiedzialności poszczególnych osób. Sprawia to, że
dokumentacja jest przejrzysta i łatwa w przetwarzaniu, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo
i efektywność zarządzania.
Przejrzystość upraszcza zarządzanie
Wbudowana przeglądarka ułatwia dostęp do rysunków i innych dokumentów oraz ich
drukowanie. Obejmuje to także pliki CAD i inne mniej popularne formaty — przeglądarka
obsługuje ponad 250 rodzajów plików. Ułatwia to na przykład zaangażowanie poddostawców
i wykonawców w projekty renowacyjne.
Inteligentne informowanie na bieżąco
Ustalając daty kontroli dla bieżących umów, usług i konserwacji, iBinder przechowuje
na specjalnych kartach informacje o tym, kiedy należy podjąć różnego rodzaju działania.
System automatycznie ostrzega o konieczności odnowienia lub rozwiązania umowy najmu,
przeprowadzenia kontroli, wymiany lub przeglądu sprzętu itp. Jeżeli osoba odpowiedzialna nie
udzieli odpowiedzi, ostrzeżenie jest przekazywane jej bezpośredniemu przełożonemu.
Prosta kalkulacja kosztów
Koszt modułu iBinder Zarządzanie Nieruchomościami jest uzależniony od powierzchni
całkowitej danej nieruchomości. Ułatwia to kalkulację kosztów systemu i eliminuje konieczność
ograniczania liczby użytkowników.

Dlaczego warto wybrać iBinder Zarządzanie
Nieruchomościami
1. Łatwy w użyciu, nie wymaga wcześniejszej
wiedzy
2. Ł
 atwa kalkulacja kosztów na podstawie
zarządzanej powierzchni
3. Upraszcza i usprawnia zarządzanie
4. Zapewnia oszczędność czasu, papieru 			
i pieniędzy
5. Wymaga jedynie przeglądarki internetowej
6. Zorientowany na ludzi, nie na technologię
7. Opłata zawiera bezpłatną pomoc techniczną dla
wszystkich
8. A
 utomatyczne przypomnienia o zaplanowanych
działaniach
9. Minimalna krzywa uczenia się
10. Dystrybucja, zapis i aktualizacja 		
danych jednym przyciskiem

Zalety rozwiązania iBinder
w zakresie łatwości obsługi
Za całą technologią i wszystkimi funkcjami cyfrowymi — tymi wszystkimi zerami, bajtami
i interfejsami — kryją się ludzie. To właśnie ich charakter, zaangażowanie i wiedza zapewniają,
że cała ta technologia działa. A więc warto wiedzieć, kim są ludzie stojący za rozwiązaniem
iBinder.
Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą. Do niedawna nosiliśmy nazwę Pärmen AB, ale
ekspansja poza Szwecję sprawiła, że potrzebowaliśmy nazwy o bardziej międzynarodowym
wydźwięku. Wybraliśmy iBinder. Firma wyrosła z branży budowlanej, gdzie sami dostrzegliśmy
potrzebę efektywnego systemu zarządzania projektami. Funkcje rozwiązania iBinder to
nasza odpowiedź na niedostatki i problemy, jakie zaobserwowaliśmy w innych systemach
do zarządzania projektami budowlanymi. Dzięki znajomości tych systemów mogliśmy
wyeliminować ich słabe punkty. ( Jak wszyscy wiemy, problemy to odwrotna strona możliwości).
Projekty budowlane są najbardziej złożone i trudne do zarządzania, dlatego system skuteczny
w tej branży sprawdzi się wszędzie i będzie można dostosować go do wszystkich innych
rodzajów projektów.
Nasze hasło to prostota. Życie bywa skomplikowane, dlatego postawiliśmy sobie za cel jego
uproszczenie, co samo w sobie jest wyzwaniem. Nie będziemy zamęczać Cię opisami, jak trudne
i pracochłonne było tworzenie rozwiązania iBinder. Możemy jedynie obiecać, że umieściliśmy
tam wystarczająco dużo zaawansowanej i sprawdzonej technologii, aby przez cały czas ułatwiać
Ci pracę.
Dlatego liczba użytkowników rozwiązania iBinder właśnie przekroczyła 200 tys. i rośnie
z dnia na dzień. Witamy w naszej społeczności.

Mariusz Janikowski – iBinder Polska

Dziesięć powodów, dla których warto
wybrać rozwiązanie iBinder
1.	Upraszczanie i usprawnianie
2.	Ł atwy w użyciu, nie wymaga wcześniejszej
wiedzy
3.	Oszczędność czasu, papieru i pieniędzy
4.	Ł atwość kalkulacji kosztów
5.	Działa w istniejącym środowisku IT, wymaga
jedynie przeglądarki internetowej
6.	Zorientowany na ludzi, nie na technologię
7.	Bezpłatne wsparcie dla wszystkich
użytkowników
8.	Minimalna krzywa uczenia się
9.	Dystrybucja, zapis i aktualizacja danych
jednym przyciskiem
10.	Dostępność
iBinder Polska
Wypróbuj bez opłat na stronie iBinder.pl.

e-mail: info@ibinder.pl
Centrala: +48 12 307 3079

