İnşaat sektörüne
özel akıllı platform,
dijital çözüm

Logo j-Construction
ile inşaat ve taahhüt
sektöründe dijital
dönem başlıyor
Orta ve büyük ölçekli işletmelerin uçtan uca yönetimine odaklanan web tabanlı Logo j-Platform ERP
çözümü, sektörlere özel modüllerle zenginleştiriliyor. Her sektörün kendisine özgü ihtiyaçları esas alınarak
geliştirilen bu modüllerden Logo j-Construction, inşaat ve proje taahhüt şirketlerinde ERP’nin avantajlarını
katlayarak artırıyor, sektörü dijital dünyaya taşıyor.

Logo j-Construction,
inşaat ve taahhüt sektörünün elçisi!
İnşaat sektörü, gerek malzeme yoğunluğu gerekse işgücü hacmi açısından yönetimin kritik bir
unsur olduğu sektörler arasında yer alıyor. Dijital dönüşüm; maliyetlerden satışlara, hakedişlerden
ödemelere kadar tüm süreçlerin etkili yönetiminde sektörün en büyük yardımcısı oluyor. Web tabanlı
yapısıyla minimum yatırım maliyeti ve maksimum verimlilik sağlayan kurumsal kaynak planlama (ERP)
çözümü Logo j-Platform, inşaat sektörüne özel Logo j-Construction modülü ile işletmelerin uçtan uca
dijitalleşmesini sağlıyor.
Logo j-Construction, sektör şirketlerinin uzun zamandır beklediği özelleştirilmiş uygulamaları sunuyor.
Ayrıca; teklifler, saha aktiviteleri, projeler, finansal ve operasyonel tüm faaliyetler ve bütçeleme işlemleri
zaman ve mekandan bağımsız olarak web üzerinden kolayca yönetilebiliyor.

Logo j-Construction ile birden fazla
projenizi verimli bir şekilde yönetin ve
karmaşık iş süreçlerinizi kolaylaştırın.

Logo j-Construction
modülü işletmenize
neler kazandırır?
Şantiye süreçlerinin etkin takibi
Dağınık yapıların koordinasyonu
Tüm paydaşlar arasında verimli iş birliği
Maliyet kontrolü ve tasarrufu

Projelerinizin her adımında
kontrol, koordinasyon ve kalite
Son yıllarda büyüyen inşaat ve proje taahhüt sektöründe, çok sayıda güçlü oyuncu
arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bu ortamda avantaj sağlamak, maliyetleri düşürüp
kârlılığı artırmak için teknoloji çözümleri büyük önem taşıyor.
Web tabanlı Logo j-Platform çözümü, inşaat sektöründeki zorlukları aşmak ve sektörel
dinamikler doğrultusunda dijitalleşmeyi sağlamak üzere geliştirilen Logo j-Construction
modülüyle daha da güçlendirilerek inşaat ve proje taahhüt şirketlerinin hizmetine sunuluyor.
Müşteriler, yükleniciler ve alt yükleniciler gibi tüm sektör paydaşlarının ve dağınık yapıların
merkezi yönetimi sayesinde zaman kayıpları ve gereksiz maliyetler önleniyor. Yüklenicilerin
takibi, finansal raporlama, iş gücü yönetimi, kullanılan iş makinelerinin bakım-onarım
işlemlerinin denetimi, satın alma gibi şantiye içi ve dışı tüm süreçlerin Logo j-Construction
çözümünün uçtan uca yönetimiyle operasyonlar kolaylaşıyor, kalite ve kârlılık yükseliyor.

İnşaat projelerinde etkili maliyet kontrolü ve
daha yüksek kârlılık!

Teklif sürecinden itibaren verimlilik
İnşaat sektöründe hizmet veren işletmeler açısından en zorlu aşamalardan biri, projelerinin
ilk adımı olan tekliflendirme sürecidir. Gerek iş kalemleri gerekse iş gücü ve malzeme
açısından titiz bir çalışma gerektiren bu süreçte Logo j-Construction’ın sunduğu birim fiyat
analiz takibi ve keşif bazlı teklif hazırlama fonksiyonları büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede
teklif sürecinde otomasyon ve dijital uygulamalar devreye alınarak insan kaynaklı hatalar
azaltılıyor. Ayrıca Logo j-Construction üzerinde tutulan teklif ve proje arşivlerinden de
yararlanılabiliyor. Logo j-Construction ile tekliflendirme hızlanıyor, inşaat projeleri belirlenen
bütçe içinde tamamlanabiliyor ve öngörülemeyen masraflar olmadığı için kârlılık artıyor.

İlk adımdan itibaren güvenilir teklifler ve projeler!

İşveren ve taşeron süreçlerinde etkili takip ve kontrol
İnşaat ve proje taahhüt sektöründe yükleniciler, yani taşeronlar çok önemli bir yere
sahiptir. Bu paydaşların etkili yönetimi, projelerin genel başarısında ve verimliliğinde
büyük rol oynuyor. Logo j-Construction modülü; işveren ve taşeron ilişkilerini, sözleşme takibi
aşamasından hakedişe kadar etkili şekilde yönetmeyi sağlıyor. İnşaat sırasında oluşan iş
değişiklikleri emirleri de yine sistem üzerinden kolayca takip edilebiliyor.

Tüm paydaşların iş süreçleri üzerinde merkezi kontrol
sayesinde yüksek verimlilik!

Satın almada maliyet avantajları
İnşaat ve proje taahhüt sektöründe malzeme ve araç alımı gibi satın alma maliyetlerinin
yönetilmesi, kârlılığı doğrudan etkiliyor. Logo j-Construction’ın proje satın alma taleplerinin
oluşturulması ve takibi fonksiyonu, bütün bu maliyetlerin düzenli izlenmesini ve kontrolünü
sağlıyor. Logo j-Platform çözümündeki Satın Alma, Bütçe ve Malzeme Yönetimi modülleriyle
çift yönlü entegrasyon sayesinde de satın alma süreçleri daha tutarlı ve hızlı bir şekilde
yürütülebiliyor. Planlanan bütçe ile gerçekleşen maliyetler etkili şekilde takip edilip
gerektiğinde kârlılığı korumak adına önleyici adımlar atılabiliyor.

Planlanan bütçe dahilinde gerçekleştirilen kârlı projeler!

Logo j-Construction
modülü işletmenize
neler kazandırır?
Güvenilir verilere dayalı finansal raporlama
Etkili iş gücü yönetimi
Malzeme satın alma süreçlerinde optimizasyon
Proje taahhüt süreçlerine özel; hakediş, yeşil defter, metraj cetveli
gibi dökümlerin hazırlanması

