
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Suunnitelmallista 
huolenpitoa

Pidetään hyvää huolta yhteisestä omaisuudestamme

 

Infraomaisuudesta huolehtiminen vaatii sekä määrä-

tietoisuutta että suunnitelmallisuutta. Pienenkin kunnan

infrastruktuurin arvo nousee helposti kymmeniin miljooniin

euroihin ja suuremmissa kunnissa puhutaan sadoista mil-

joonista.  

 

Jotta arvokasta infrastruktuuria voidaan hallita tehokkaasti,

omaisuus tulee olla dokumentoituna ja investointeja tukevien

raporttien ja analyysien tulee olla helposti saatavilla. 

 

Nyt ovi kustannustehokkaaseen infraomaisuuden hallintaan on

vihdoin avattu. Trimblen uusi katu- ja viheralueiden hallintaan

kehitetty pilvisovelluskokonaisuus tarjoaa tehokkaat työkalut

omaisuuden dokumentointiin, alueiden hallintaan ja tiedon

selailuun sekä kartalla että rekisterissä.

 

Investointipäätösten tueksi sovelluksesta saadaan raportteja,

tilastoja ja teemakarttoja. Nämä paikkatieto- ja omaisuus-

analyysit mahdollistavat oikea-aikaiset, tietoon perustuvat inves-

tointipäätökset ja toimenpiteiden järkevän kohdentamisen.

Ratkaisun mobiilitoiminnallisuudet puolestaan mahdollistavat 

reaaliaikaisen tiedon keruun ja hyödyntämisen.

 

Tehokkaampaa

tietojen hallintaa 

Optimoidut

investointipäätökset 

Kunnossapitotyön

tehostuminen

Lupien hallinnan

vahvistuminen



Kustannussäästöt 

omaisuudenhallinnassa

Kunnossapitotoiminnan suunnittelun 

ja budjetoinnin nopeutuminen

Ajantasainen tieto

Sekä maastossa että toimistolla.
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Ainutlaatuinen pilvipohjainen ratkaisumme tuo täysin uuden

ulottuvuuden katu- ja viheralueisiin liittyvien kuntatietojen

hallintaan ja käsittelyyn. Sovelluksen avulla hallitset sekä keskeiset

työprosessit että niihin liittyvät paikkatiedot integroidusti, täysin

selainta käyttäen. 

 

Kunnossapito-sovellus tarjoaa kattavan tuen julkisen infra-

struktuurin kunnossapitotoiminnalle.   Järjestelmän avulla korjaus-,

tarkastus- ja kunnossapitotyöt voidaan suunnitella ja aikatauluttaa

niin, että ne perustuvat ennakkoitavissa olevaan tarpeeseen,

budjettiin ja resursseihin. Investointisuunnittelua varten jär-

jestelmä tarjoaa monenlaisia raportteja ja analyysejä.

 

Ja mikä parasta, tiedon ylläpito on  yksinkertaista ja sujuvaa, sillä

rekisteritiedot yhdistyvät paikkatietoihin loogisina kohteina.

Aineistoja voidaan myös ylläpitää sekä 2D- että 3D-näkymissä

tarpeen mukaan. 

 

Keskeiset hyödyt:

“Järjestelmä hyödyttää valtavasti, kun

tiedot ovat kartalla paikkatietomuodossa.

Kun tiedot on koottu samaan järjestelmään

ja kohde löytyy kartalla, ei tarvitse arvata

missä asiat sijaitsevat.”

Integroidut työkalut kunnossapidon

suunnitteluun ja hallintaan

Janne Hartman,  Jyväskylän kaupunki



Kentällä tehtävä työ tehostuu ja 

muuttuu suunnitelmallisemmaksi
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Erityisesti maastokäyttöön kehitetyn Field User -pilvisovelluksen

avulla kunnossapitotietoja on helppo tarkastella ja päivittää

työtehtävien ohessa maastossa. 

 

Maastossa työskennellessään Field User -sovelluksen käyttäjä voi

helposti hyödyntää järjestelmään syötettyjä katu- ja

viheralueiden, leikkipaikkojen sekä yksittäisten varuste- ja

kasvillisuuskohteiden tietoja. Hän voi myös päivittää tekemänsä

havainnot ja toimenpiteet suoraan järjestelmään.  Syötetyt tiedot

ovat heti ajan tasalla ja käytettävissä paikkatietojärjestelmässä

esim. analysointia ja raportointia varten.

 

Field User -sovellus toimii tietokoneen lisäksi myös kännykällä ja

tabletilla, joten käyttäjä voi helposti napata vaikkapa kuvan

tarkastettavasta kohteesta ja linkittää sen ko. kohteen tietoihin. 

 

Saumattomasti omaisuudenhallintaa ja kuntotarkastuksia

tukevan Field User -sovelluksen avulla kriittisten kohteiden, kuten

leikkipuistojen, kunnossapidosta tuleekin helppoa ja säännöllistä.

Keskeiset hyödyt

"Katu- ja viheraluerekisterin tietoa

voidaan hyödyntää laajemmin, kun

siihen pääsee käsiksi muutakin kautta

kuin pöytäkoneelta."

 

Anna-Kaisa Kaukola,  Turun kaupunki

Tarkastele ja päivitä tietoja maastossa  

Keskeisiä tietoja, kuten hoitoluokituksia, 

pääsee tarkastelemaan maastossa.

Kohteiden tietojen syöttö suoraan 

maastossa vähentää virheitä ja puutteita.

Ohjelmistoasennuksia tai erillisiä 

laitehankintoja ei tarvita.
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Trimble Locus, 

Infraomaisuuden hallinta 

Kustannussäästöt omaisuudenhallinnassa

Optimoidut ja oikein kohdennetut investointipäätökset

Tehokkaampaa tietojen hallintaa

Koordinoitu lupien hallinta

Websovelluksella hallitaan julkisiin katuihin, puistoihin

ja viheralueisiin liittyviä tietoja, varoja, toimenpiteitä,

määräaikoja, lupia ja todistuksia. Sovellus tukee

omaisuudenhallintaa ja kuntotarkastuksia, sillä tietoja

voidaan tarkastella ja päivittää myös maastossa.

 

Hyödyt:

 

Kentällä tapahtuvan kunnossapitotyön tehostuminen 

Kunnossapitotoiminnan suunnittelun ja budjetoinnin

nopeutuminen.

Kenttätyön suunnitelmallistuminen 

Keskeiset tiedot, kuten hoitoluokitukset, saatavilla 

 maastossa. 

Tieto ajantasalla -- sekä maastossa että toimistolla

Vähemmän virheitä ja puutteita tiedoissa, kun  tiedot

syötetään suoraan maastossa.

Ei ohjelmistoasennuksia

Trimble Energy & Public Administration kehittää ohjelmistoratkaisuja

energianjakelun, julkishallinnon ja vesihuollon toimialoille. Liiketoiminta-alue

tarjoaa asiakkailleen korkealuokkaisia prosessitukityökaluja suunnittelusta

rakentamiseen, käyttötoimintaan ja kunnossapitoon sekä sovelluksia

laadukkaiden asiakaspalveluratkaisujen rakentamiseen. Ratkaisujen

keskeisiä ominaisuuksia ovat modulaarisuus, yhteentoimivuus ja vahvat

paikkatieto-ominaisuudet.
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https://www.facebook.com/trimble.suomessa/
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