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Digitální kniha je systém určený ke sledování skutečné
prostavěnosti v měrných jednotkách na schválených i neschválených
položkách rozpočtu.
Systém je vhodným doplňkem stavebního deníku a ve spojení
s nástroji pro finanční monitoring umožňuje komplexní, přehledné
a transparentní sledování stavby včetně sledování změn.

Schvalování provedených prací

Práce s neschválenými položkami

Evidence skutečné prostavěnosti

Sběr průkazných dokumentů
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F
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Digitální kniha je webová aplikace zprovozněná na serverech poskytovatele. Pro svůj běh
vyžaduje internetový prohlížeč, přístup k internetu a přidělená oprávnění k užívání. Je tedy
přístupná odkudkoliv, bez nutnosti instalovat klientský software do počítačů uživatele.
Digitální kniha je úložiště dokladů prokazujících skutečnou prostavěnost na položkách
rozpočtu.
Systém umožňuje kompletní zdokladování fakturace na měsíční bázi.
Vložené doklady podléhají v systému víceúrovňovému schvalování.
Zhotovitelům a jejich subdodavatelům lze přístup dále omezit dokonce až na úroveň
konkrétních položek v rámci jednotlivých objektů stavby.

Vzhledem k webovému rozhraní je digitální kniha multiplatformní aplikací a umožňuje
použít zařízení nové generace jako například tablety apod.
Komunikace s aplikací Digitální kniha je provozována přes zabezpečené síťové spojení, čímž
je zabráněno odposlechu a manipulaci s daty.
Přístup do Digitální knihy je striktně přidělován pouze pro činnosti definované
objednatelem. Rozdělení uživatelských rolí zabezpečuje ochranu informací a jasnou
zodpovědnost za úkony v Digitální knize.

FFlexibilní oobjektová sstruktura sstavby
Digitální kniha odráží aktuální stav objektové
struktury stavby a umožňuje průběžnou aktualizaci
této struktury na základě schválených změnových listů
stavby.
Výhodou Digitální knihy je možnost evidovat
skutečnou prostavěnost i u změnových položek, které
zatím nebyly schváleny v rozpočtu stavby.
Pro tyto případy umožňuje Digitální kniha komfortní
způsob zavedení a schválení provizorních položek.
Provizorní položky jsou po celou dobu své existence
jasně odlišeny od standardních rozpočtových položek.
Na všech položkách eviduje zhotovitel skutečnou
prostavěnost v měrných jednotkách a dokladuje ji
přiloženými dokumenty.

SSchvalování pprovedených pprací
Digitální kniha obsahuje komfortní „one -click“
nástroj pro schvalování provedených prací.

V aplikaci je dostupné víceúrovňové schvalování od
výstupního schválení zhotovitelem až po závěrečné
schválení investorem. Toto schvalování je přísně
spjato s uživatelskými rolemi v systému.
Digitální kniha poskytuje i možnost hromadného
schvalování pro kontroly na straně investora.
Tím je odstraněna zbytečná administrativní zátěž
spojená s obsluhou systému.

AArchiv ddokumentů
Prost avěnost jed not liv ýc h p o l ože k
d ok lad uje zhotovitel navá z á n í m
p ř íslušnýc h d ok ument ů př í mo ke
konk rét ním u záznam u. Po če t a n i
t yp d ok um ent ů není nijak o me ze n .

Digitální kniha slouží tedy i jako archiv
d ok ument ů a um ožňuje s n a dn é
dohledání podkladů, na základě
kterých byla prostavěnost zaevidována.

VVýstupy a kkontroly
Digitální kniha umožňuje exporty dat do standardních formátů PDF a XLS.

Úroveň exportu se řídí aktuálním uživatelským oprávněním přihlášeného
uživatele.

Data z aplikace lze těžit v různé úrovni agregace tak, aby co nejr ychleji poskytla
potřebné informace.

Kromě exportů dat o stavu prostavěnosti stavby jsou v Digitální knize k dispozici
i kontrolní nástroje pro snadné a včasné odhalení nestandardních stavů.
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Jsme držitelé certifikátů ČSN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2013.

