KUIN OSA
OMAA TIIMIÄSI
Vapautamme asiakkaidemme aikaa suunnitteluun, hinnoitteluun ja päätöksentekoon.

OMA LASKIJA, ASIANTUNTIJASI

KILPAILUETUA!

Palveluistamme vastaavat kokeneet asiantuntijat ja tiimit.
Käytössäsi on tuhansien toteutettujen kohteiden asiantuntemus sekä tekijät, joilla on asenne kohdallaan.

Hyödynnämme tietomalleja. Siten sinä hallitset hankkeesi vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet.
Palvelun ja tiedonhallinnan nopeus luovat hankkeellesi
kilpailuetua.

YKSI YHTEYDENOTTO RIITTÄÄ

LUOTETTAVA

Jokainen asiakkaamme saa kaiken palvelunsa yhden asiantuntijan kautta. Tarvittaessa hyödynnämme yrityksemme sisäistä kokemusta ja osaamista.

Resurssimme varmistavat, että saat palvelusi aina oikeaan
aikaan. Käsittelemme kaiken saamamme tiedon luottamuksellisesti ja vain määrittelemiesi osapuolten kesken.

KUSTANNUSHALLINNAN PALVELUMALLI

FMC Laskentapalvelut:
• Voit keskittyä omaan parasta lisäarvoa tuottavaan osaamiseesi
• Varmistat ratkaisujesi kokonaistaloudellisuuden
• Käytettävissäsi on alan perusteellisesti tunteva asiantuntija koko rakennushankkeesi ajan

Ohjaa hanke
tavoitteiden
mukaiseen
toteutukseen

Hallitse
hankkeen
taloudelliset riskit
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Laajuus-, määrä- ja
kustannusanalyysit

Ajantasainen
ja aktiivinen
kustannus- ja
määrätieto

www.palvelemme.fi
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Varmista
hankkeen
katkoton
tiedonkulku
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Keskitetty
tiedonhallinta
ja tietomallien
hyödyntäminen

PARANNA KANNATTAVUUTTA
Rakennushankkeen kannattavuutta voi tehokkaimmin parantaa ohjaamalla suunnitteluratkaisujen
taloudellisuutta.Tavoitteiden realistinen asettaminen ja suunnitteluratkaisujen analyysit luovat pohjan oikeille
päätöksille.

PÄÄTUOTTEEMME
KUSTANNUSHALLINTA

MÄÄRÄHALLINTA

RAKENNUSRIIDAT

KORJAUSRAKENTAMINEN

KANNATTAVUUSLASKELMAT

Kustannushallinta on omistajille ja rakennuttajille suunnattu asiantuntijapalvelu, joka takaa realistisen budjetin ja sen hallinnan koko projektin ajan. Palvelu
perustuu kustannushallinnan kokemuksen ja modernien menetelmien, kuten
tietomallinnuksen, hyödyntämiseen.

Määrähallinta on rakennushankkeen tarjous- ja tuotantovaiheeseen suunnattu tietopalvelu. Palvelu tarjoaa ajantasaiset ja monipuolisesti eritellyt rakennus- ja LVI-tekniikan määrätiedot moniin käyttötarkoituksiin tietomalleja
hyödyntäen.
FMC Laskentapalvelut tarjoaa kiinteistön omistajille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja lakiasiaintoimistoille kokeneen, puolueettoman ja riippumattoman
asiantuntijan laatimaan hankkeen sisältöön sekä kustannus- ja aikatauluriitoihin liittyviä analyysejä ja lausuntoja.

FMC Laskentapalvelut on erikoistunut rakennuskustannusten hallintaan ja
tarjoaa kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille kustannushallitun tietopalvelun remontin toteutukseen.

FMC Laskentapalvelut tarjoaa kokeneen, puolueettoman ja riippumattoman
asiantuntijan laatimaan investoinnin kannattavuuslaskelmia ja muita investointipäätöksen teon tueksi tarvittavia analyyseja.

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
Timo Isoranta, toimitusjohtaja
puh. 040 721 7296
timo.isoranta@fmcgroup.fi
www.fmclaskentapalvelut.fi
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