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ТОВ «ІМПУЛЬС-іВЦ»  створило рішення на базі технологічної платформи «Підприємство 8.3» –
«Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом»
Данне галузеве рішення містить настуні підсистеми:

- Управління персоналом

- БМіМ

- Управління закупками

- Управління запасами

- Управління будівельним виробництвом.



ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
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ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕРІЛЬНІ ПОТОКИ В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
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«УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ»

▪ Підсистема «Управління будівельним виробництвом»:

Можливість ведення розрахунків календарного планування для портфеля проектів;

Формування оперативних планів робіт по завержденному календарному плану;

Формування тижнево-добових графіків робіт за будь який проміжок часу;

Формувавння завдань на виконання робіт для бригад та підрядних організацій;

Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;

Заповнення актів приймання виконаних робіт(форма КБ-2), та довідки про вартість

виконаних робіт (форма КБ- 3)

Ведення обліку витрачених матеріалів в розрізі робіт і обєктного будівництва, формування

звіту (форма М-29);

Заповнення загального журналу робіт (форма КБ-6) та журналу обліку виконанних робіт (форма КБ-6а);

«Подрядник будівництва.3.0. Управління будівельним виробництвом», пропонує наступні можливості:



«УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ»

Підсистема «Управління запасами»:

Оприбуткування матеріалів по раніше сформованим замовленням;

Інвентаризація матеріалів з можливістю формування зворотних тар;

Визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках  календарного плану;

Аналіз витрачання матеріалів по роботах календарного  плану і по об'єкту будівництва в цілому;

Аналіз залишків матеріалів по матеріально-відповідальним особам, по  складах і по організаціям;

Підсистема «БМіМ»:

Ведення обліку машин і механізмів;

Призначення машин і механізмів на роботи календарного  плану;

Фактичний облік застосування машин і механізмів;

Побудова графіків використання машин і механізм



«УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ»

Підсистема «Управління персоналом»:

Ведення кадрового обліку;

Призначення безпосередніх виконавців співробітників для  виконання запланованих робіт;

Призначення персональної відповідальності за виконання робіт календарного  плану;

Ведення табеля виконавців співробітників, фактично брали участь в роботах;

Побудова графіків руху робочої сили.       

Підсистема «Управління закупівлями»:

Можливість управління закупівлями на підставі потреб;

Формування плану поставок матеріалів по об'єктах будівництва на довільний період часу;

Формування заявок на закупівлю неврахованих потреб і автоматичне формування надходжень по ним;

Аналіз виконаних і прострочених замовлень і їх закриття;

Формування звітів для отримання інформації по номенклатурним позиціям відображених в замовленнях.                       



КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ
ВИРОБНИЦТВОМ



КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Управління будівельним виробництвом

Планування:
• проект
• Календарний план будівництва;
• Оперативний план будівництва;
• Призначення виконавців, машин
і механізмів на роботи КП;

• Формування потреб,
• План поставок матеріалів..

Облік виконання:
• Виконання робіт календарного
плану;
• Акт приймання виконаних робіт;
• Акт прихованих робіт;
• Наряд-завдання;
• Реалізація будівельних, робіт і
послуг.

Контроль і аналіз виконання:
• Звіт про вартість робіт;
• Звіт за календарним планом робіт;
• Попереднє виконання;
• Розрахункова вартість виконання по місяцях;
• Аналіз виконання робіт КП;
• Звіт за даними контрагентів;
• Контроль документів виконання;
• Журнал виконаних робіт.



ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Довідник «Проекти» призначений для укрупненого уявлення переліку робіт по різних об'єктах будівництва.



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА



РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ



РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ



КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ФАКТУ ВИКОНАННЯ



КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ФАКТУ ВИКОНАННЯ



РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТУ ВИКОНАННЯ 
ПЛАНУ



УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА 
ЗАПАСАМИ



УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ

Можливість формування потреби в ТМЦ на будь-який період часу по кожному підрозділу



УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ

Можливість оперативного отримання звітів про виконані і прострочені замовлення



УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Оформлення прибуткових документів в місцях зберігання і витратних ордерів на матеріали.

Вікно документа:

«Надходження матеріалів»



УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ



УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ



УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ТА 

БМІМ



УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

При формуванні документу «Прийом на работу в організацію» здійснюється перевірка вакантних посад по

підрозділам організації.

Вікно докумеету:

«Прийом на работу в організацію»



ОБЛІК БМІМ



УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦІВ, МАШИН І МЕХАНІЗМІВ НА РОБОТИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ

Документ «Призначення
виконавців, машин і механізмів на 
роботи КП» автоматично 
заповнюється трудовими ресурсами 
і БМіМ, необхідні для виконання 
робіт КП.



РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ:

✓ Підвищення ефективності роботи виробничих відділів (ВТВ, 

ВМТЗ, ВГМ) шляхом організації роботи в єдиній інформаційній

базі, оптимізація використання робочого часу співробітників

✓ Оперативне отримання повної інформації про хід використання

і забезпечення ресурсами, прийняття

своєчасних рішень щодо коригування ситуації

✓ Створення системи прозорого календарного планування

виконання будівельно-монтажних робіт та забезпечення

матеріалами та механізмами як в офісі, так і на об'єктах

будівництва




