
Projektihallinta
Projektikortin avulla hallitaan projekteja kokonais valtaisesti. Projektille voidaan määritellä vaiheet ja 
aikataulut etenemisestä. Tilakoodien avulla projektin etenemisen seuranta on helppoa ja mahdolliset 
ongelmat ovat helposti ennakoitavissa. Vaiheet voidaan jakaa vaiheen kustannustekijöihin. Projektin 
arvioituja kuluja ja tuottoja pystytään vertaamaan toteutuneisiin. 

Projektikorttia voidaan käyttää tiedonvälitysvälineenä, jonka avulla samaan projektiin liittyvä henkilöstö
kirjaa ylös huomioitaan ja ohjeistaa toisia. Viestejä on mahdollista laittaa projektitasolle, tuotetasolle, 
vaihetasolle ja vaiheen kulutekijätasolle. Projektikortille on mahdollista liittää myös erimuotoisia liitteitä, 
joiden avulla voidaan pitää mukana projektiin liitty vät ulkoiset asiakirjat. 

Projektikortilla voidaan määritellä projektikohtaise sti myös ns. ulkoisia käyttäjiä. Ulkoiset käyttäjät 
voivat olla käyttäjiä, jotka eivät kuuluu yrityksen  henkilöstöön esimerkiksi urakoitsijoitta. Ulkoisille 
käyttäjille voidaan määritellä projektikortilta käyt ettäväksi ainoastaan ne ominaisuudet joiden sallitaan 
olevan ulkoisten käyttäjien käytössä. 

Projektilla oleville tuotteille, varastoerille ja työkohteille on määriteltävissä tarkkoja sijaintitietoja. 
Sijaintietojen avulla kohteet voidaan  paikallistaa helposti kartalta ja poimia ne kartalta käsiteltäviksi. 
Projektikortilta on myös mahdollistaa siirtyä paikal listamaan kohde kartalle, jolloin ajo- ja 
lähestymisohjeiden tekeminen eri kohteille on helppoa.

Projektin perustamisen jälkeen koko hallinta voidaan tehdä käytännössä yhdestä pääikkunasta, jolloin 
käyttäjän ei tarvitse pitää avoinna useaa eri ikkunaa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa projektin seurantaa. 

Varastoseuranta
Varastoseurannassa on mahdollista määritellä jokaiselle tuote-erälle sijaintitietoina varasto, alue 
varastossa ja yksityiskohtaisempi sijainti alueella. Tuote-erille on mahdollista määritellä myös useampi 
sijaintitieto, jolloin tuotteet voivat sijaita useissa eri kasoissa ollen kuitenkin samaa varastoa. 

Kartalta varastoerien tietoja on helppo tutkia. Kartalla varastoeristä on nähtävillä mm.  varastoerän 
koko, online-saldo, mihin projektiin varastoerä liittyy sekä tuote. 

Tuotteiden lähettäminen varastoerästä on tehty helpoksi ja nopeaksi toimenpiteeksi. Lähettäminen 
päivittää välittömästi varastoerään jäljelle jäävän määrän, jolloin varastoerän tiedot ovat aina 
reaaliaikaisia.  

Raportointi
Raportointi on kattava sisältäen projektiseurannan, varaston, myynnin, laskutuksen ja tilastoinnin. 
Toteutuneet tuotot on luettavissa asiakkaan toimittamalta raportilta suoraan sähköisesti tai sitten tuotot 
voidaan syöttää käsin. Taloustiedon raportoinnissa projektin tuotot eritellään kuorman tarkkuudella. 
Lisäksi raportoinnissa on mahdollista eritellä tuotot urakoitsijoittain.  Raportointi mahdollistaa myös 
kuormatietojen seurannan rekisterinumeroittain, jolloin voidaan seurata esimerkiksi omien autojen 
kuormitusta.
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