KUSTANNUSHALLINTA

KUIN OSA
OMAA TIIMIÄSI
Kustannushallinta on koko rakennusprosessin kattava asiantuntijapalvelusi. Sillä varmistat
rakennushankkeesi taloudellisen onnistumisen.
OMA LASKIJA

LUOTETTAVA

Kustannushallintapalvelusta vastaavat kokeneet asiantuntijatiimit, joissa oikeat tekijät ja oikea asenne ovat
kohdallaan.

Laskentaprosessimme luotettavuus ja nopeus perustuvat henkilökuntamme korkeatasoiseen osaamiseen sekä
kehittyneisiin laskentavälineisiimme ja toimintatapoihimme. Merkittävä osa palvelustamme perustuu tietomallilaskentaan (BIM).

Rakennuttajien, suunnittelijoiden ja rakentajien tarpeiden ymmärtäminen perustuu tuhansista toteutetuista
hankkeista kertyneeseen henkilökohtaiseen asiakastuntemukseen.

Palvelun ja tiedonhallinnan nopeus luovat hankkeellesi
kilpailuetua budjetointi- ja suunnitteluvaiheessa.

Oma laskija on sinulle resurssi, jonka turvin varmistat
hankkeesi budjetin realistisuuden, etsit vaihtoehtoiset
ratkaisut ja ohjaat suunnittelua.

Tietomalleja hyödyntämällä hallitset vaihtoehtoisten
ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet ja varmistat valitun ratkaisun kokonaistaloudellisuuden.

Oma laskija rakennushankkeen puolueettomana osapuolena voi hallita puolestasi myös lisä- ja muutostyöprosessit, turvaten niiden kustannusten kohtuullisuuden.

Käsittelemme kaiken saamamme tiedon luottamuksellisesti ja vain määrittelemiesi osapuolten kesken.

KUSTANNUSHALLINTA

FMC Kustannushallinta, koska:
• Voit keskittyä omaan parasta lisäarvoa tuottavaan osaamiseesi
• Varmistat ratkaisujesi kokonaistaloudellisuuden
• Yllättävässäkään tilanteessa et joudu tekemään
ratkaisuja näppituntumalta.

www.palvelemme.fi
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UUTENA palveluna
Elinkaarilaskelmat

TURVALLINEN

HELPPO JA JOUSTAVA

Kustannushallinta perustuu kustannusselvityksessä dokumentoituihin lähtötietoihin. Tulokset ovat läpinäkyviä
ja sisältävät aina kattavasti koko hankekokonaisuuden.

Kustannushallinnasta saat tarvitsemasi tiedot kulloiseenkin suunnitteluvaiheeseen sopivalla tarkkuudella.
Euromuotoon muunnetut suunnittelutulokset ovat havainnollisia ja helposti ymmärrettäviä. Ne kiinnittävät
huomion olennaisiin kehityskohteisiin ja helpottavat
päätöksentekoa.

Suunnittelu- ja tarjousdokumenttien tarkastelussa mahdollisesti esille tulleet ristiriitaisuudet ilmoitetaan niin
suunnittelijoille kuin tilaajalle.
Kustannustietomme on ajantasainen ja riippumaton,
joten päätöksentekosi pohjana on aina oikeat tiedot.
Pystyt reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja kustannuspaineisiin nopeasti. Yllättävässäkään tilanteessa et joudu
tekemään ratkaisuja näppituntumalta.

Laskennassamme syntyvää eriteltyä tietoa voidaan myös
jalostaa ja jakaa osapuolille hankkeen eri vaiheissa.
Kustannus- ja määrähallintamme mahdollistavat koko
projektin kattavan laskentapalvelun, joka sisältää myös
toteutuksen aikaisten lisä- ja muutostöiden hallinnan.

OIKEA-AIKAINEN
Riippumattomien ja puolueettomien asiantuntijoidemme työn resursointi ja järjestely varmistavat, että asiakkaanamme saat palvelusi aina oikeaan aikaan.

”FMC Laskentapalvelut ovat osoittautuneet jo
vuosien ajan tekemämme yhteistyön myötä
luotettavaksi ja osaavaksi kumppaniksi tukemaan ydinliiketoimintaamme. Osaavat ulkopuoliset resurssit mahdollistavat nopean reagoinnin asiakkaidemme tietotarpeisiin. “
DI Seppo Kivilaakso, Indepro Oy

FMC Laskentapalvelut on riippumaton ja puolueeton, Suomen johtava rakennushankkeiden tietopalvelujen tuottaja. Toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa.Vahvuuksiamme ovat
asiantuntemus, kehittyneet uudet laskentatyökalut sekä henkilökohtainen asiakaspalvelu.

FMC Laskentapalvelut Oy
Ilmalanportti 2 00240 HELSINKI
Raimo Tanskanen, toimitusjohtaja
puh. 020 7393 901 / 050 525 0522
raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
www.fmclaskentapalvelut.fi
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