MÄÄRÄHALLINTA

KUIN OSA
OMAA TIIMIÄSI
Määrähallinta on tarjoustoimintasi tärkein asiantuntijapalvelu. Sillä luot pohjan onnistuneille
ratkaisuille hinnoittelussa ja rakennushankkeen toteutusvaiheessa. Se parantaa kilpailukykyäsi.
ASIANTUNTIJASI

NOPEA JA VARMA

Määrähallintapalvelusta vastaavat kokeneet asiantuntijatiimit, jotka tuhansien kohteiden kokemuksella tuntevat ja ymmärtävät niin urakoitsijoiden kuin laskentapäälliköiden toimintatavat ja tarpeet.

Määrähallintamme luotettavuus ja nopeus perustuvat
henkilökuntamme korkeatasoiseen osaamiseen, RALAsertifioituihin toimintatapoihimme sekä kehittyneeseen
laskentaan ja tietomallien (BIM) hyödyntämiseen.

Asiantuntijamme ovat sinun työkalusi. Saat isotkin
hankkeet hallintaan nopeasti sitomatta laskentatyöhön
omia resurssejasi.

Nopeutemme luo kilpailuetua hinnoitteluusi, voit käyttää enemmän aikaa oman tarjouksesi laatimiseen.

Määrähallinta vapauttaa sinut ja organisaatiosi keskittymään parasta lisäarvoa tuottavaan omaan osaamiseenne.
Olemme valmiina vastaamaan soittoosi välittömästi.

Laskentavaiheessa saamme esille suunnitelmien mahdolliset ristiriitaisuudet. Tulokset ovat aina luotettavia,
saat tarjoushinnallesi tarkasti määritellyt perusteet.
Määrätiedostamme saat hinnoitteluun merkittävästi
enemmän lisätietoa kuin tavallisista määräluetteloista,
joten hinnoittelusi on helpompaa ja varmempaa.

FMC Määrähallinta:
• Voit keskittyä omaan ja organisaatiosi parasta
lisäarvoa tuottavaan osaamiseen

MÄÄRÄHALLINTA

• Saat isotkin kohteet hallintaan nopeasti
• Hinnoittelusi on entistä helpompaa ja varmempaa.

www.palvelemme.fi
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TARKKA

TEHOKAS

Määrähallintamme tuottaa markkinoiden tarkimmat
Talo-80-standardin mukaiset määrät. Voit hyödyntää
tarpeidesi mukaisesti eriteltyjä määrätietoja niin tarjousvaiheessa kuin tuotannossakin.

Määrähallinnan kustannukset jaetaan kohteen tilanneiden urakoitsijoiden kesken, joten palvelu on erittäin
kustannustehokas ja säästää merkittävästi kiinteitä kustannuksia.

Tuotannon käyttöön määrät voidaan eritellä lohkoittain,
portaittain, kerroksittain tai vaikka asuntokohtaisesti.

Hankeseurannastamme saat tiedon uusista, toiminnallesi mielenkiintoisista hankkeista. Hanketietosi ovat
jatkuvasti ajan tasalla, ja voit ylläpitää tavoitteittesi mukaista tarjousvolyymiä.

Jo tarjousvaiheessa mahdollinen tarkka työsuunnittelu
tuo tarjoukseesi kilpailuetua ja vähentää tarjousriskiä.
Tarkat eritellyt määrätiedot auttavat toteutusvaiheessa
rytmittämään hankinnat oikea-aikaisesti, mikä tehostaa
työmaan hallintaa.
Määräluettelot saat omaan laskentaohjelmaasi mukautettuina siirtotiedostoina. Pystyt perehtymään kohteeseen nopeasti.

KOKONAISVALTAINEN
Tarvittaessa saat myös määräluettelon hinnoiteltuna.
Määrä- ja kustannushallintamme mahdollistavat koko
projektin kattavan laskentapalvelun, joka sisältää niin
halutessasi myös toteutuksen aikaisten lisä- ja muutostöiden hallinnan.

Palautetta asiakkailtamme
” Olemme jo vuosia käyttäneet FMC Laskentapalveluja apuna tarjoustoiminnassamme.
Osaavat ulkopuoliset resurssit mahdollistavat
nopeamman reagoinnin kiinnostavien kohteiden tarjoamiseen, ja saman sovelluksen hyödyntäminen tuo selvästi paremmin määrät
käyttöön mm. sijaintierittelyjen ja digitointitaustojen lisäinformaation myötä. ”

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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